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  احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.

  وبعد:

ُسوِل إَِذا ﴿ فاستجابة لقول اهللا سبحانه وتعاىل: ِه َولِلرَّ ِذيَن َءاَمنُوا اْستَِجيبُوا لِلَّ َا الَّ َياَأهيُّ

ٌة َيْدُعوَن إَِىل اْخلَْريِ ﴿]ولقوله تعاىل: ٢٤[األنفال: ﴾َدَعاُكْم لَِما ُحيْيِيُكمْ  َوْلتَُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ

، ]١٠٤، [آل عمران:﴾َوَيْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

َة ِيف اْلُقْربَى﴿ولقوله تعاىل: ]، ولقوله ٢٣ورى:[الش ﴾ُقْل َال َأْسَأُلُكْم َعَليِْه َأْجًرا إِالَّ اْلَمَودَّ

َرُكْم  ﴿تعاىل:  ْجَس َأْهَل اْلبَيِْت َوُيَطهِّ ُه لِيُْذِهَب َعنُْكُم الرِّ إِنََّما ُيِريُد اللَّ

ِذيَن  إنام﴿ولقوله تعاىل: ، ]٣٣[األحزاب:﴾تَْطِهًريا ِذيَن َءاَمنُوا الَّ َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَّ

َكاَة َوُهْم َراِكُعونَ  َالَة َوُيْؤتُوَن الزَّ   ].٥٥[املائدة:﴾ُيِقيُموَن الصَّ

إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي ÷:((ولقول رسول اهللا 

بري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عّيل أبدًا كتاب الّله وعرتيت أهل بيتي، إن اللطيف اخل

((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن ختلف ÷: احلوض))، ولقوله 

((أهل بيتي أمان ألهل األرض كام أن النجوم ÷: عنها غرق وهوى))، ولقوله 

من ّرسه أن حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن ((÷: أمان ألهل السامء))، ولقوله 

دن التي وعدين ريب؛ فليتول عليًا وذريته من بعدي؛ وليتوّل وليه؛ وليقتد بأهل جنة ع

÷ وقد بّني  - اخلرب ))بيتي؛ فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من طينتي؛ وُرزقوا فهمي وعلمي

÷ سالم، عندما جلَّلهم وذرّيتهام عليهم ال واحلسني واحلسن وفاطمة، بأهنم عيل،

 وقال: ((الّلهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا)) 
ٍ
  .- بكساء
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  استجابًة لذلك كّله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).

ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي يتلّقى فيها مذهب أهل البيت(ع) ُممثالً يف 

اهلجامت الرشسة، رأينا املسامهة يف نرش مذهب أهل البيت املطهرين  الزيدية، أنواعَ 

صلوات اهللا عليهم َعْرب نَْرشِ ما خّلفه أئمتهم األطهار عليهم السالم وشيعتهم األبرار 

ريض اهللا عنهم، وما ذلك إال لثَِقتِنا وقناعتنا بأن العقائد التي محلها أهل البيت(ع) هي 

ودينه القويم، ورصاطه املستقيم، وهي تُعربِّ عن نفسها عرب  مراد اهللا تعاىل يف أرضه،

  ÷.موافقتها للفطرة البرشية السليمة، وملا ورد يف كتاب اهللا عّز وجل وسنة نبيّه 

واستجابًة من أهل البيت صلوات اهللا عليهم ألوامر اهللا تعاىل، وشفقة منهم بأمة 

دمائهم الزكيّة الطاهرة عىل ، كان منهم تعميُد هذه العقائد وترسيخها ب÷جّدهم 

مرور األزمان، ويف كّل مكان، ومن تأّمل التاريخ وَجَدهم قد ضّحوا بكل غاٍل ونفيس 

امة، منادين بالتوحيد والعدالة،  يف سبيل الدفاع عنها وتثبيتها، ثائرين عىل العقائد اهلدَّ

ه، والرضا توحيد اهللا عز وجل وتنزهيه سبحانه وتعاىل، واإليامن بصدق وعده ووعيد

  بخريته من َخْلِقه.

وإْرثُه، ÷ وألن مذهبهم صلوات اهللا عليهم ديُن اهللا تعاىل ورشعه، ومراُد رسول اهللا 

÷: فهو باٍق إىل أن يرث اهللا األرض ومْن عليها، وما ذلك إال مصداق قول رسول اهللا 

  ((إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عّيل احلوض)).

قال والدنا اإلمام احلّجة/ جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع): (واعلم أن اهللا جّل جالله 

مل يرتِض لعباده إال دينًا قويًام، ورصاطًا مستقيًام، وسبيالً واحدًا، وطريقًا قاسطًا، وكفى 

اطِي ُمْستَِقيًما َفاتَّبُِعوُه َوَال تَتَّبُِعوا السُّ ﴿بقوله عّز وجل:  َق بُِكْم َعْن َوَأنَّ َهَذا ِرصَ بَُل َفتََفرَّ

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقونَ    ].١٥٣[األنعام: ﴾َسبِيِلِه َذلُِكْم َوصَّ

َوَلِو اتَّبََع اْحلَقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت ﴿وقد علمَت أن دين اهللا ال يكون تابعًا لألهواء: 



  ٥ -    )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

َمَواُت َواْألَْرُض  َالُل َفَماَذا بَعْ ﴿]، ٧١[املؤمنون: ﴾السَّ ]، ٣٢[يونس: ﴾َد اْحلَقِّ إِالَّ الضَّ

يِن َما َملْ َيْأَذْن بِِه اللَّهُ ﴿ ُعوا َهلُْم ِمَن الدِّ   ].٢١[الشورى: ﴾َرشَ

َفاْستَِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب ﴿بقوله عز وجل: ÷ وقد خاطَب سيّد رسله 

ُكُم النَّاُر ١١٢َمَعَك َوَال تَْطَغْوا إِنَُّه بَِما تَْعَمُلوَن بَِصٌري( ِذيَن َظَلُموا َفتََمسَّ )َوَال تَْرَكنُوا إَِىل الَّ

وَن( ِه ِمْن َأْولِيَاَء ُثمَّ َال تُنَْرصُ ]، مع أنه ١١٣ـ١١٢[هود: ﴾)١١٣َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَّ

ومن معه من أهل بدر، فتّدبر واعترب إن كنَت من ذوي االعتبار، فإذا أحطَت ÷ 

عن اهللا وعن رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك، علمَت أنه يتحتّم علًام بذلك، وعقلَت 

َه ﴿عليك عرفاُن احلق واتباعه، ومواالة أهله، والكون معهم،  ِذيَن َءاَمنُوا اتَُّقوا اللَّ َا الَّ َياَأهيُّ

اِدِقنيَ  َوَمْن ﴿]، ومفارقُة الباطل وأتباعه، ومباينتهم ١١٩[التوبة: ﴾َوُكونُوا َمَع الصَّ

ُْم ِمنُْكْم َفإِنَُّه ِمنُْهمْ َيتَوَ  َال َجتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاللَِّه َواْليَْوِم اْآلِخِر ُيَوادُّوَن ﴿]، ٥١[املائدة: ﴾هلَّ

َه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا َءابَاَءُهْم َأْو َأبْنَاَءُهْم َأْو إِْخَواَهنُْم َأْو َعِشَريَهتُمْ   ﴾َمْن َحادَّ اللَّ

ُكْم َأْولِيَاَء تُْلُقوَن إَِليِْهْم ﴿]، ٢٢[املجادلة: ي َوَعُدوَّ ِذيَن َءاَمنُوا َال تَتَِّخُذوا َعُدوِّ َا الَّ َياَأهيُّ

ةِ  ]، يف آيات تُتْىل، وأخبار ُمتَْىل، ولن تتمكن من معرفة احلق وأهله ١[املمتحنة: ﴾بِاْلَمَودَّ

ئحة، التي هدى اخللق هبا إىل إال باالعتامد عىل حجج اهللا الواضحة، وبراهينه البيّنة الال

احلق، غري معّرج عىل هوى، وال ملتفت إىل جدال وال مراء، وال مبال بمذهب، وال حمام 

ِه َوَلْو َعَىل َأنُْفِسُكْم َأِو ﴿عن منصب،  اِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَّ ِذيَن َءاَمنُوا ُكونُوا َقوَّ َا الَّ َياَأهيُّ

  . )١(]١٣٥[النساء: )﴾بِنيَ اْلَوالَِدْيِن َواْألَْقرَ 

  وقد َصَدَر بحمد اهللا تعاىل عن مكتبة أهل البيت(ع):

هـ، مذّيالً بالتعليق الوايف ٦١٤الشايف. تأليف/ اإلمام احلجة عبداهللا بن محزة(ع)  -١

يف ختريج أحاديث الشايف، تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/ احلسن بن احلسني 

                                                             
 التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية.  –) ١(
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  هـ.١٣٨٨تعاىلبن حممد رمحه اهللا 

َمطْلَُع البُُدْوِر َوَجمَْمُع البُُحْوِر يف تراجم رجال الزيدية، تأليف/ القايض العالمة املؤّرخ  - ٢

ـ ١٠٢٩شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال رمحه اهللا تعاىل،    هـ.١٠٩٢- ه

اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن ديوان  - َمطَاْلُِع األَنَْواِْر َوَمَشاُْرُق الّشُمْوِس َواألَقَْماِْر  - ٣

ـ.٦١٤ - محزة(ع)    ه

ـ ٣٧٦جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع)  - ٤   هـ.٤٠٤ - ه

ِة األَْطَهْاِر، رشح القصيدة التي نظمها  -٥ َحمَاِسن األَْزَهاِريف تَْفِصيِْل َمنَاقِِب الِعْرتَ

ة(ع)، تأليف/ الفقيه العالمة الشهيد محيد بن أمحد اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محز

  هـ.٦٥٢ - املحّيل اهلمداين الوادعي رمحه اهللا تعاىل 

جمموع السيد محيدان، تأليف/ السيد العامل نور الدين أيب عبداهللا محيدان بن حييى  -٦

  بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهللا تعاىل عنه.

وع من األدعية، تأليف/ اإلمام أمحد بن السفينة املنجية يف مستخلص املرف-٧

  هـ.١٢٦٩ت  - هاشم(ع) 

لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار، تأليف/  -٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢اإلمام احلجة/ جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

عيل(ع)، تأليف/ جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن  -٩

  هـ.١٢٢ -هـ ٧٥اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ع) 

رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهللا بن  -١٠

  هـ.٦١٤ت  -محزة(ع) 

  هـ.٦١٤صفوة االختيار يف أصول الفقه، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهللا بن محزة(ع) ت - ١١

املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم  -١٢

ِه/ السيّد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه اهللا تعاىل،  األخيار، لُِمْختَِرصِ

  اخترصه من الصحيح املختار للسيد العالمة/ حممد بن حسن العجري رمحه اهللا تعاىل.
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ذهب العرتة الطاهرين، تأليف/ السيد اإلمام اهلادي بن هداية الراغبني إىل م -١٣

  هـ.٨٢٢ت - إبراهيم الوزير(ع) 

اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة، تأليف/ اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني  -١٤

  هـ. ٤٢٤ -اهلاروين(ع) 

–عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم  -املنري  -١٥

الم هامَعَليْ    ، تأليف/ أمحد بن موسى الطربي ريض اهللا عنه.-السَّ

هناية التنويه يف إزهاق التمويه، تأليف السيد اإلمام / اهلادي بن إبراهيم  -١٦

  هـ.٨٢٢ - الوزير(ع) 

تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني، تأليف/ احلاكم اجلشمي املحسن بن حممد  -١٧

  ـ.ه٤٩٤ -بن كرامة رمحه اهللا تعاىل 

عيون املختار من فنون األشعار واآلثار، تأليف اإلمام احلجة/ جمدالدين بن  -١٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

(ع) وأخيه إدريس بن عبداهللا(ع)، تأليف/   -١٩ أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهللا 

  أمحد بن سهل الرازي رمحه اهللا تعاىل.

ف/ اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الوافد عىل العاِمل، تألي -٢٠

  هـ. ٢٤٦ -الريس(ع) 

  اهلجرة والوصية، تأليف/ اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع). -٢١

اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة، تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد -٢٢

  هـ.١٤٢٨ -هـ ١٣٣٢بن منصور املؤيدي(ع) 

املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به لكّل مكلف من العبيد، تأليف/ املخترص  -٢٣

  هـ.١٢٨٢القايض العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي ريض اهللا عنه ت 

  مخسون خطبة للجمع واألعياد. -٢٤

رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهللا بن  -٢٥
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  هـ.٦١٤محزة(ع) ت

عة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ الرسالة الصاد-٢٦

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢اإلمام احلجة/ جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة، تأليف/ اإلمام احلجة جمدالدين بن  -٢٧

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

ىل األصول اخلطرية، تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد احلجج املنرية ع -٢٨

  هـ.١٤٢٨ -هـ ١٣٣٢بن منصور املؤيدي(ع) 

  هـ.١٣٤٣النور الساطع، تأليف/ اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع)  -٢٩

سبيل الرشاد إىل معرفة رّب العباد، تأليف/ السيد العالمة حممد بن احلسن بن  -٣٠

  هـ.١٠٧٩ - هـ ١٠١٠حممد(ع) اإلمام القاسم بن

ويليه/ اجلواب  -اجلواب الكاشف لإللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -٣١

الراقي عىل مسائل العراقي، تأليف/ السيد العالمة احلسني بن حييى بن احلسني بن حممد 

  حفظه اهللا تعاىل.

  هـ.٢٩٨ - ـ ه٢٤٥أصول الدين، تأليف/ اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع) - ٣٢

الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القايض العالمة عبداهللا بن زيد  -٣٣

  هـ.٦٦٧ -العنيس رمحه اهللا تعاىل 

العقد الثمني يف معرفة رب العاملني، تأليف األمري احلسني بن بدرالدين حممد  -٣٤

  هـ.٦٦٣بن أمحد(ع) 

املؤمنني(ع). تأليف اإلمام القاسم بن الكامل املنري يف إثبات والية أمري  -٣٥

  هـ.٢٤٦إبراهيم الريس (ع) 

كتاُب التَّْحِرْيِر، تأليف/ اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن احلسني  -٣٦

  هـ.٤٢٤ -اهلاروين(ع) 

  هـ.١٣١٩جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع)  -٣٧



  ٩ -    )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

الرشيد، تأليف/ السيد العالمة احلسني بن القول السديد رشح منظومة هداية  -٣٨

  حييى بن احلسني بن حممد حفظه اهللا تعاىل.

قصد السبيل إىل معرفة اجلليل، تأليف السيد العالمة/ حممد بن عبداهللا عوض  -٣٩

  املؤيدي الضحياين حفظه اهللا تعاىل.

بن نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه، تأليف السيد العالمة/ حممد  -٤٠

  عبداهللا عوض املؤيدي الضحياين حفظه اهللا تعاىل.

معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني، مجعه السيد العالمة/ حممد بن عبداهللا  -٤١

  عوض املؤيدي الضحياين حفظه اهللا تعاىل.

االختيارات املؤيَّدية، من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة/ جمد  -٤٢

  هـ).١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن منصور املؤيدي(ع)، (الدين بن حممد 

من ثامِر الِعْلِم واحلكمة (فتاوى وفوائد)، تأليف السيد العالمة/ حممد بن  -٤٣

  عبداهللا عوض املؤيدي الضحياين حفظه اهللا تعاىل.

التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية. تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن  -٤٤

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد املؤيدي(ع) 

م واجلَْهِر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، وإثبات حيَّ  -٤٥ فع والضَّ املنهج األقوم يف الرَّ

، تأليف/ اإلمام األََعمُّ  لك من الفوائد التي هبا النَّْفعُ َعَىل َخْريِ اْلَعَمِل يف التأذين، وغري ذ

  احلجة/ جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).

  كياس، تأليف/ اإلمام القاسم بن حممد (ع).األساس لعقائد األ-٤٦

كام شاركت مكتبة أهل البيت(ع) بالتعاون مع مؤسسة اإلمام زيد بن عيل(ع) 

  الثقافية يف إخراج:

جمموع رسائل اإلمام اهلادي(ع)، تأليف/ اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن  -٤٧

  هـ.٢٩٨ -هـ ٢٤٥احلسني بن القاسم بن إبراهيم(ع) 

الثمني يف تبيني أحكام األئمة اهلادين، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهللا بن العقد  -٤٨
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  هـ.٦١٤(ع) ةمحز

هـ، ٣٥٣- املصابيح وتتمتّه، تأليف/ السيد اإلمام أيب العباس احلسني(ع) -٤٩

  والتتّمة لعيل بن بالل ريض اهللا عنه.

ـ.١٣١٩-  املوعظة احلسنة، تأليف/ اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) - ٥٠   ه

  ومع مكتبة الرتاث اإلسالمي:

البدور املضيئة جوابات األسئلة الضحيانية، تأليف/ اإلمام املهدي حممد بن  -٥١

  هـ.١٣١٩ - القاسم احلسيني(ع) 

  وبالتعاون مع مركز بدر العلمي والثقايف:

التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية. تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن  -٥٢

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢ؤيدي(ع) حممد امل

ديوان احلكمة واإليامن. تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)  -٥٣

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢

البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي. تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن حممد  - ٥٤

ـ ١٣٣٢املؤيدي(ع)    هـ.١٤٢٨ - ه

وج إىل النور إن شاء اهللا تعاىل، نسأل اهللا تعاىل وهناك الكثري الطيّب يف طريقه للخر

  اإلعانة والتوفيق.

ونتقّدم يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل لكّل من ساهم يف إخراج هذا العمل اجلليل 

نسأل اهللا أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان احلسنات، وأن جيزل  - وهم ُكثُر- إىل النور 

  هلم األجر واملثوبة. 

بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة/ جمدالدين  وختامًا نتّرشُف 

باعِث كنوز أهل  -سالم اهللا تعاىل عليه ورضوانه- بن حممد بن منصور املؤيدي 

البيت(ع) ومفاخرهم، وصاحب الفضل يف نرش تراث أهل البيت(ع) وشيعتهم األبرار 

  ريض اهللا عنهم.



  ١١ -    )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

قول: اللهم صلِّ عىل حممد وآله، وأمتم علينا نعمتك وأدعو اهللا تعاىل بام دعا به(ع) فأ

يف الداَرْين، واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم عّلمنا ما ينفعنا، وانفعنا 

يَماِن َوَال ﴿بام عّلمتنا، واجعلنا هداة مهـتدين؛  ِذيَن َسبَُقونَا بِاْإلِ ْخَوانِنَا الَّ َربَّنَا اْغِفْر َلنَا َوِإلِ

ِذيَن َءاَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم( َعْل ِيف ُقُلوبِنَا ِغال لِلَّ [احلرش]، نرجوا اهللا  ﴾)١٠َجتْ

التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه، واهللاَ أسأل أن يصلح العمل ليكون من السعي 

بحسن اخلتام، إنه  املتقبّل، وأن يتداركنا برمحته يوم القيام، وأن خيتم لنا ولكافة املؤمنني

تِي َأنَْعْمَت ﴿ويل اإلجابة، وإليه منتهى األمل واإلصابة،  َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمتََك الَّ

يَّتِي إِينِّ تُبُْت إَِليَْك َوإِينِّ  ِمَن َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلًا تَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّ

  ].١٥[األحقاف: ﴾ْسِلِمنيَ اْلمُ 

    وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.وصىل اهللا عىل سيّدنا حممد 

    مدير املكتبة/ 

     إبراهيم بن جمدالدين بن حممد املؤيدي
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فأشعلها سبحانه بمصابيح  ،احلمد هللا الذي فلق إصباح العقول يف قلوب أعالم بريته

األنوار القاشعة لسدول احلنادس عن هنج حق معرفته، فسلكته خواطر األفكار تؤم 

إرشاق شموس البديع من عجيب صنعته، فوافتها ناطقة بلسان تطريزها املحكم أنه 

  ء هلا سبحانه بتقدير قدرته. تعاىل امليشِّ 

الرسالة إىل الثقلني الستيداء شكر والصالة والسالم عىل حممد النبي املختار لتبليغ 

إال النبوة، من موسى املنزل منزلة هارون  ،نعمته، وعىل أخيه ووصيه وباب مدينة علمه

وعىل ولدهيام  ،وخامسة أصحاب الكساء ،عهده وبعده يف أمته، وعىل سيدة النساء

شدين من وعىل أتباعهم الرا ،وعىل سائر الطيبني من عرتته ،السيدين اإلمامني الشهيدين

   .الصحابة والتابعني وأتباعهم إىل يوم الدين من أهل ملته

  وبعد: 

 ،وأكربها خطراً  ،وأعظمها حظاً  ،فإنه ملا كان علم الكالم هو أجل العلوم قدراً 

 ،لكونه لبيان معرفة املليك البديع ؛وأوهلا صدراً  ،وأوالها إيثاراً  ،وأعمها وجوباً 

وكثر يف  ،واجلور القبيح السخيف ،وتقديسًا للعليم السميع من مشاهبة اخللق الضعيف

 ﴿قال اهللا تعاىل:  ،وقل فيه االئتالف واالتفاق ،ذلك اخلالف والشقاق
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  .[الحج] ﴾

م إلزاحته بإرشاق ما لَ أحببت أن أكشف املسوح عن ضئيل األقوال يف غيابات الظُّ 

صابة احلق وشموس احتجاج الذين وفقوا إل ،حرضين من بدور أقوال أعالم خري األمم

 ﴿ :بشهادة ÷األقوم من عرتة النبي 
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ْ
َي ْ طالبًا وإين تارك فيكم،  ،خربي السفينة، و]٣٣[األحزاب:  ﴾ا

بريًا من العصبية  ،ومنفعة اإلخوان ،ومدحرة الشيطان ،بذلك مرضاة الرمحن

عليه و ،به ثقتي ،والسامءمستمسكًا بعروة ممسك األرض  ،والعجب والرياء

   .توكلت وهو رب العرش العظيم
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م  معل كال    ال

ترتتب  )٤(جازمة )٣(صحيحة )٢(عىل حتصيل عقائد )١(بيان كيفية االستدالل :هو

  .)٥(الرشائع عليها

  . )٨(وعقائد خمصوصة )٧(عىل رشائع )٦(أو االستدالل

  ما مر؛ إذ يسمى هذا العلم كالمًا.  :واصطالحاً  ،: القولوجزؤه الكالم لغةً 

، )١١(واجلويني ،)١٠(والبغدادية %، وروايته عن أئمتنا )٩(السيد محيدان :والعلم
                                                             

  االستدالل هو: النظر والتفكر يف الدليل، وهذا هو القسم األول من علم الكالم. – )١(

  ليخرج االستدالل باألثر عىل نحو الضالة؛ ألن العقيدة ما انطوى عليه القلب من العلم واالعتقاد.  – )٢(

  ليخرج اجلهل املركب والظن الفاسد.  – )٣(

  ليخرج الظن صحيحه وفاسده.  – )٤(

الرشائع هي الواجبات الرشعية كالصيام والصالة واحلج فهذه الواجبات ترتتب صحتها عىل حصول  – )٥(

  العقائد الصحيحة وهي معرفة اهللا وما يتصل هبا من أصول الدين. 

  أي: االستدالل بالكتاب أو السنة أو بأحدهام، وهذا هو القسم الثاين من علم الكالم.  – )٦(

  باإليامن واستحقاق التفسيق والتكفري.  الرشائع: نحو احلكم – )٧(

  وخلود أهل الكبائر يف النار. ÷ العقائد املخصوصة: نحو شفاعة النبي  – )٨(

هو محيدان بن حييى بن محيدان بن القاسم بن احلسن بن إبراهيم، من أكابر علامء القرن السابع  – )٩(

هـ ، قال ابن أيب الرجال: إمام كبري بليغ ٦٥٦اهلجري، عارص اإلمام أمحد بن احلسني املتوىف سنة 

تقنًا هناية اإلتقان، متعلم...إىل قوله: وكان عالمة يف الكالم مطلعًا عىل أقوال أهله ومتبحرًا يف ذلك م

وتويف رمحه اهللا هبجرة الظهراوين قريب سودة شظب فوق وادي أخرف. له عدة مؤلفات أمهها (جمموع 

  السيد محيدان) وغريه كثري. أعالم املؤلفني. 

هـ جمموعة واحدة إال أنه بعد وفاة ٢٥٥البغدادية: هم أحد فرق املعتزلة، وقد كانوا حتى عام  – )١٠(

تاريخ اآلنف انقسموا إىل فرعني: بغدادية وبرصية، ومن أهم أعالم البغدادية برش بن اجلاحظ يف ال

املعتمر، وثاممة بن األرشس وأيب احلسني اخلياط، ومام يتميز به البغدادية عن البرصية هو ميلهم إىل 

  التشيع. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح. 

  هـ. ٤٧٨أشعري، ُيدعى بـ(إمام احلرمني) تويف سنة  هو أبو املعايل عبدامللك بن عبداهللا، – )١١(



  ١٥ -    ]العقل ذكر في[ فصل

عند السيد  )٤(وماهيةً  )٣(ذاتاً ال حيد؛ الختالف املعلومات  :)٢(والغزايل، )١(والرازي

  نظراً منه إىل أنه يطلق عليها ومجعها متعذر. ؛محيدان

  وجلالئه عند البغدادية والرازي. 

  وخلفاء جنسه وفصله عند اجلويني والغزايل. 

  . »اعتقاد جازم مطابق«فهو:  ،بل حيد العلم :والبرصية %صاحب الفصول عن أئمتنا 

  ألن علم اهللا سبحانه وتعاىل ليس باعتقاد.  ؛وليس بجامع :قلت

  . »سواء توصل إليه هبا أم ال ،اسهو إدراك متييز مطابق بغري احلو« :ويمكن أن يقال

   .وما يرتتب عليهام ،وعدله ،بيان معرفة اهللا سبحانه :وثمرته

وبعضه من السمع املثري  ،واستمداد بعضه من صنع اهللا تعاىل باستعامل الفكر فيه

  وبعضه من السمع فقط.  ،لدفائن العقول

 

   .والعقل َعَرٌض  :واملعتزلة %أئمتنا 

                                                             
هو الفخر الرازي حممد بن عمر، من أكابر علامء األشاعرة ومتكلميهم، له مؤلفات كثرية منها التفسري  – )١(

هـ متت من حوايش اإلصباح ٦٠٦الكبري مفتاح الغيب، والنهاية يف أصول الدين وغريهام، تويف سنة 

  عىل املصباح.

حممد بن حممد الغزايل األشعري، ثم الزيدي الطويس، امللقب حجة اإلسالم، قرأ عىل اجلويني  هو – )٢(

بطوس إىل أن تويف، وانتقل إىل العراق، وله املؤلفات املشهورة كاإلحياء واملستصفى واملنتخب 

  وغريها. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح. 

  إذ ذات زيد خالف ذات عمرو.  – )٣(

  : حقائقها خمتلفة فإن حقيقة اجلسم غري حقيقة اْلَعَرض.أي – )٤(



  التوحيد كتاب       ١٦ 

  : بل هو القلب.)١(املطرفيَّة

  بل جوهر بسيط.  :بعض الفالسفة

  بل جوهر لطيف.  :بعضهم

   .بل طبيعة خمصوصة :)٢(بعض الطبائعية

العقل القلب أو جوهراً مل فلو كان  ؛وعوده عند النقيض ،زواله عند نحو النوم :لنا

   .وإال فال حتقق هلا ،؛ فكقولناإن أرادوا هبا العرض :والطبيعة، َيُزل

  [حمل العقل]

  وحمله القلب.  :واملعتزلة %أئمتنا 

  الفالسفة: بل حمله الدماغ. 

 ﴿ال دليل عليه إال قوله تعاىل:  :قلنا
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   بام يأيت إن شاء اهللا تعاىل. وقد صح، ]٤٦[الحج:  ﴾

  . هكونه في وصالحه به دليُل  العقلِ  متغريِ  دماغِ  يُّ كَ  :قالوا

فالكيُّ إلصالحها ككّي باطن العقب لبعض  ،له من الدماغ مادة :قلنا

  أوجاع البطن، وكاللحية هلا مادة من الذكر. 

   .: والعقل معنًى غري الرضورية%مجهور أئمتنا 

                                                             
املطرفية: يعدون من فرق الزيدية املنفصلة عنها وهم أصحاب مطرف بن شهاب وقد انقرضت هذه  –) ١(

الفرقة، وكانت تنحو يف كثري من آرائها منحى الطبائعية، وقد ورد التعريف هبم وذكر بعض أقواهلم 

  وتفنيدها يف رشح األساس الكبري. متت حاشية اإلصباح عىل املصباح. 

من أضاف التأثري إىل الطبع، منهم الفالسفة فإهنم جعلوا العامل صادرًا عن علة قديمة  الطبائعية: كل – )٢(

  بالطبع. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح. 



  ١٧ -    ]العقل ذكر في[ فصل

   .: بل هو الرضورية)٢(واملعتزلة ،# )١(املهدي

بباله كذلك  خيطرهامل حيرضها دفعة يف قلبه أو مل  نْ لو كان هو الرضورية لكان مَ  :قلنا

  عاقل، وذلك معلوم البطالن.  بعضها غريَ  أو بنحو تصورِ  عند اشتغاله بنحو نظرٍ 

                                                             
قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف التحف رشح الزلف يف ترمجته ما ييل: اإلمام املهدي لدين اهللا أبو  – )١(

احلسن أمحد بن حييى بن املرتىض بن أمحد بن املرتىض بن املفضل بن منصور بن املفضل الكبري بن عبداهللا 

باهللا حييى بن اإلمام النارص لدين اهللا أمحد بن احلجاج بن عيل بن حييى بن القاسم بن يوسف بن اإلمام املنصور 

بعد وفاة اإلمام النارص صالح الدين #، وله من العمر ثامين عرشة قيامه: حييى بن احلسني بن القاسم %. 

كتاب البحر الزخار، انتزعه من االنتصار لإلمام حيى، والبحر الزخار يشتمل هو ومقدماته ومن مؤلفاته: سنة. 

كتاب معيار العقول ورشحه منهاج الوصول يف األصول، وكتاب رياضة ومنها: الجتهاد. عىل جّل علوم ا

األفهام يف علم اللطيف، ورشحه دامغ األوهام، وكتاب الغايات، وله املكلل رشح املفصل، نحوي ورصيف، 

مسائل األزهار، ومتن األزهار ورشحه الغيث املدرار أربعة جملدات يف الفقه. ويف السنّة: األنوار الناصة عىل 

والقمر النوار. ويف الفرائض: القاموس، والفائض. ويف أصول الدين: نكت الفرائد، وكتاب القالئد، وامللل 

والنحل، ورشحه املنية واألمل.ويف النحو أيضًا: الكوكب الزاهر، رشح مقدمة طاهر، والشافية رشح الكافية، 

: التكملة. ويف السري: اجلواهر والدرر يف سرية سيّد البرش، وتاج علوم األدب، وإكليل التاج. ويف علم الطريقة

احلسن، وهو مؤلِّف سريته ال عقَب له، قال العالمة حممد بن عيل أوالده:  ورشحها يواقيت السري، وغري ذلك.

الزحيف ريض اهللا عنه: وكان من الفضالء األعيان أهل العلم الغزير واإلتقان، وشمس الدين، وهو من عباد 

  الصاحلني واألخيار املفلحني، انتهى. [نقالً من كتاب التحف رشح الزلف بترصف]. اهللا

هم أتباع واصل بن عطاء الغزال كان نادرة الزمان يف فصاحته، وكان يغشى جملس احلسن، ثم ناظره  –) ٢(

يف املنزلة بني املنزلتني واحلسن ينكرها، واعتزل واصل وتبعه عمرو بن عبيد الزاهد فقال احلسن: ما 

ه الصادق # فعلت املعتزلة؟ فسمو بذلك، وأرسل واصل عثامن الطويل فتبعه سواد الكوفة واعرتض

يف مسائل ونسبه إىل االبتداع، ثم انقسموا إىل برصية شيخهم حممد بن اهلذيل العالف البرصي صاحب 

اجلدل واملناظرات، وبغدادية شيخهم أبو احلسني اخلياط وجيمع مذهبهم القول بالعدل والتوحيد 

هم غالب البرصية، وقد وتقديم أيب بكر يف اإلمامة، واختلفوا يف الفضيلة فمنهم من فضل أبا بكر و

أطلق هذا االسم أوالً عىل من اعتزل احلرب مع اإلمام عيل # ثم غلب فيام بعد عىل من ذكرنا أوالً. 

  .متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح



  التوحيد كتاب       ١٨ 

  وعدمها مع وجوده.  ،لو كان غريها لصح وجودها مع عدمه :قالوا

صوص ال حيصل إال به، كاملشاهدة إذ هي إدراك خم ؛ال يلزم صحة وجودها مع عدمه :قلنا

به اهللا يف احلدق كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل.    إدراك خمصوص ال حيصل إال بمعنى ركَّ

قادح كذهاب املشاهدة عند  غريُ  وأما ذهاهبا غالبًا عند نحو التفكر مع بقائه فملتَزمٌ 

  د مع بقاء املعنى يف احلدق. غيبوبة املشاهَ 

 

  العقل بإدراك احلُْسن والُقبْح باعتبارين اتفاقًا.  لويستق

   .ومنافرته له كاآلالم ،بمعنى مالءمته للطبع كاملالذ :األول

   .وكونه صفة نقص كاجلهل ،والثاين: بمعنى كونه صفة كامل كالعلم

وبعض ، )٣(واحلنابلة، )٢(الشيعة ريض اهللا عنهم واملعتزلة، واحلنفية )١(وصفوة %أئمتنا 

  والذم والعقاب كذلك.  ،باعتبار كونه متعلقًا للمدح والثواب عاجلنيو :)٤(األشعرية

قًا للمدح عاجالً وباعتبار كونه متعلَّ  :واملعتزلة وغريهم ،وصفوة الشيعة %أئمتنا 

                                                             
  هم الزيدية.  – )١(

أبو حنيفة هو: النعامن بن ثابت التيمي بالوالء، الكويف، إمام احلنفية، أحد األئمة األربعة عند أهل  – )٢(

هـ وكان يبيع اخلز ويطلب العلم يف صباه، ثم انقطع للتدريس واإلفتاء، ٨٠السنة، ولد بالكوفة عام 

  هـ. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح١٥٠تويف عام 

هـ ٢٤١هـ وتويف سنة ١٦٤ع أمحد بن حنبل، أحد األئمة األربعة إمام أهل األثر، ولد سنة احلنابلة: أتبا – )٣(

  وله سبع وسبعون سنة. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح.

قال يف رشح األساس: ولعلهم الغزايل والرازي، واألشعرية هم أتباع أيب احلسن عيل بن إسامعيل  – )٤(

هـ. متت من ٣٣٠أن كان معتزليًا، شيخه أبو عيل اجلبائي، تويف عام الذي أنشأ مذهب األشعرية بعد 

  حوايش اإلصباح عىل املصباح. 



  ١٩ -    ]العقليين والتقبيح التحسين في[ فصل

  والذم عاجالً والعقاب آجالً.  ،والثواب آجالً 

  ال جمال للعقل يف األخريين، ووافقهم أقلهم واحلنفية واحلنابلة يف آخرهام.  :األشعرية  مجهور

وباعتبار كونه غري متعلق ألي األربعة فهو من  :واملعتزلة وغريهم %أئمتنا 

  خالفًا لألشعرية.  ،احلسن

ومن  ،تصويب العقالء من مدح أو أحسن إىل املحسن ولو تراخى :لنا يف مجيع ذلك

  ء ولو تراخى. ذم أو عاقب امليس

أو تناول رشبة  ،ولنا: عدم حكمهم بأهيا يف حق من استظل حتت شجرة ال مالك هلا

  من ماء غري ُحمَاٍز. 

  قالوا: لو ُسلِّم عىل التنّزل مل ُيسلَّم يف مسألتني: 

فيكون كمن  ،ألن النعم عند اهللا حقرية لسعة ملكه ؛األوىل: وجوب شكر املنعم

  م بالشكر ألجلها عد ساخرًا ال شاكرًا. عَ ذا حتدث املنْ تصدق عليه امللك بلقمة فإ

إذ  ،فال ُيدِرك العقل فيها جهة حسن وال قبح ،الثانية: حكم األشياء قبل ورود الرشع

  هو ترصف يف ملك الغري بغري إذنه. 

بخالف نعم  ،واجلواب عن األوىل: أن اللقمة حقرية عندهام والسامع فيكون ساخراً 

 فإهنا وإن كانت حقرية عند اهللا سبحانه وتعاىل لسعة ملكه فهي جليلة اهللا سبحانه وتعاىل

قد  كمن أعطاه ملك ،فاملتحدث بالشكر عليها ال يعد ساخراً  ،عند الشاكر والسامع

   .وعندهام جليلة ،فإن البدرة عنده حقرية ؛)١(بدرة عني ملك األرض وجباالً من الذهب

ولو سلمنا لزم أن جيعلوا هللا تعاىل علواً كبرياً صفة نقص حيث أمر أن ُيسَخَر به يف 

                                                             
البدرة: جلدة السخلة، مجعها: بدور وبدر: كيس فيه ألف أو عرشة آالف درهم أو سبعة آالف دينار.  – )١(

  .متت قاموس



  التوحيد كتاب       ٢٠ 
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   .بل ذلك معلوم من الدين رضورة ،بإجامع األمة املعلوم

كاُملَمكِّن من  ،من أمالكه مع خلق العقل املميز إذنٌ  : التمكنيُ واجلواب عن الثانية

ا ﴿ :قال اهللا تعاىل ،أمالكه الناصب للعالمة فيام يؤخذ منها وما يرتك
َ
ه

َ
ور

ُ
ج

ُ
ا ف

َ
ه

َ
م

َ
ه
ْ َ
أ
َ
ف

ا
َ
اه

َ
و

ْ
ق

َ
  . )١(ومل يفصل أي بام ركب اهللا فيها من العقول ،]٨[الشمس:  ﴾َو

 ﴿قال اهللا تعاىل:  :قالوا
ً

وال
ُ
س

َ
 ر

َ
ث

َ
ع

ْ
ب
َ
 

َ
 ح

َ
ِ ذ

َ
ع

ُ
نا م

ُ
ا ك

َ
فدلت أن  ،]١٥[اإلسراء:  ﴾َوم

  ال استحقاق للعقاب قبل ورود الرشع. 

نا ﴿ألن املعنى:  ؛: أن اآلية ال تنايف ما ذهبنا إليه- واهللا املوفق- واجلواب 
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وهم غافلون عن السمع  ،فأخرب اهللا سبحانه أهنم قد ارتكبوا القبح الذي هو الظلم

 ﴿فقال تعاىل:  ،حيث مل تبلغهم الرسل
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كمن يقتل نفسًا عىل غفلة فإنه يعلم أن القصاص  ،لعدم معرفتهم لرهبم؛ بالوقوع

                                                             
الكامل، والقبح يف منافرة الطبع وصفة  ومل يفصل تعاىل بني إهلام احلسن يف مالءمة الطبع ويف صفة – )١(

النقص، وبني إهلام احلسن فيام يتعلق به يف اآلجل ثواب، والقبح فيام يتعلق به يف اآلجل عقاب. متت من 

  كتاب عدة األكياس.



  ٢١ -    ]بالعقل يدرك ما[ فصل

ولون: لو أنذرنا منذر فيق ،لتجويز أن ال يطلع عليه أحد ؛جيزم بوقوعهوال  ،مستَحقٌّ عليه

 ﴿بدليل قوله تعاىل: ، ألصلحنا
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  الرشعيات عدم جواز حد املرتد حتى يدعى إىل التوبة. 

 

، وبواسطة نظر )٢(كالرضوريات نظرٍ  قد يكون بال واسطةِ  :وما يدرك بالعقل

  . )٣(كاالستدالليات

  فتصديق.  وإن مل يْعرَ  ،فتصور )٤(إن عري عن حكم :واإلدراك به

   .جازم وغري جازم :والتصديق

   .فاجلازم مع املطابقة وسكون اخلاطر: علم

   .وجهل مركب ،اعتقاد فاسد :ومع عدمهام أو األول

  ومع عدم الثاين: اعتقاد صحيح. 

  فظن.  -إن كان راجحاً  :وغري اجلازم

                                                             
  أي نظري اإلعذار بإرسال الرسل يف العقليات بعد استحقاق العقوبة. متت من كتاب عدة األكياس  – )١(

  الرضوريات هي: التي تدرك برضورة العقل، والعلوم الرضورية عرشة مجعها الشاعر يف قوله:  – )٢(

 
 
 

 

  
 
 

 

  ورشحها يف عدة األكياس.انظر تفاصيلها 

  االستدالليات: هي التي حتتاج إىل نظر واستدالل كمعرفة اهللا تعاىل.  – )٣(

  احلكم هو: النسبة أي: اإلسناد كام هو معروف يف النحو.  – )٤(



  التوحيد كتاب       ٢٢ 

  فوهم.  - وإن كان مرجوحاً 

  فشك.  - وإن استوى احلال

  وإال ففاسد.  ،فصحيح :إن طابق :واألول

  وعىل الشك.  ،وقد يطلق الوهم عىل الغلط

   :التصور صوابًا كان أم خطًأ، قال الشاعر :والتوهم

 
 

 
 

  وقد يطلق عىل الظن.  

  ومركب.  ،واجلهل: مفرد

  ليشء. فاملفرد: انتفاء العلم با

  تصور املعلوم أو تصديقه عىل خالف ما هو عليه.  :واملركب

  والسهو: الذهول عن املعلوم. 

 

 :ويرادفه ،»إجالة اخلاطر يف يشء لتحصيل اعتقاد« :: مشرتك، واملراد به)١(والنظر

  التفكر املطلوب به ذلك. 

  وهو ينقسم إىل قسمني: صحيح وفاسد. 

  نحو: التفكر يف املصنوع ليعرف الصانع.  ،ما يتبع به أثر واألول:

  ويف ماهية الروح.  ،نحو: التفكر يف ذات اهللا تعاىل ،ما كان رجًام بغيب :والثاين

عقًال وسمعًا  وصفوة الشيعة واملعتزلة وغريهم: والصحيح منه واجب %أئمتنا 
                                                             

  النظر: لفظة مشرتكة بني معان، منها: نظر الرمحة، ونظر االنتظار، ونظر املقابلة، ونظر الفكر...إلخ.  – )١(



  ٢٣ -    ]وأقسامه منه يجب وما النظر حقيقة في[ فصل

  .)١(خالفًا للتعلمية

م كره عىل النعم؛ ألن توجيه الشكر إىل املنعِ جهل املنعم مستلزم لإلخالل بش :قلنا

وبقبح  ،)٢(والعقل يقيض رضورة بوجوب شكر املنعم ،مرتتب عىل معرفته رضورة

                                                             
  هم فرقتان من الباطنية: القرامطة والصوفية.  – )١(

ال شك أن بَْنيَ من أحسن إىل رجل، وتابع إليه اإلحسان، ثم احتاج، أو طلب منه حاجة يسرية، وبَْنيَ  – )٢(

من طلبه تلك احلاجة، ومل يقع منه أي إحسان فرقًا جليًا؛ ألنَّ العقالء يلومونه يف األول دون الثاين إن مل 

فإن . ، وإنكاره إنكار للرضورةاق الذميقضها وهو مستطيع، وهذا معنى الوجوب العقيل، وهو استحق

قيل: إنام جيب مع الطلب، فمجموع األمرين يوجب الشكر. قيل له: الطلب ليس له أي تأثري، وإنام 

ين، والوديعة مع أنه قد طلب بإرسال الرسل وإنزال الكتب. أال ترى أن من طلب  -التأثري للنعمة كالدَّ

مل يثبت له أي يشء، فالنعمة هي التي أوجبت  -وليس له أي هذه ونحوها مام يوجب لصاحبها حقاً 

ين سواًء سواء، غاية األمر أنه يتضيق بالطلب. فإن  لصاحبها حق الطلب، وال يسقط احلق برتكه كالدَّ

قيل: ال جيب النظر إال إذا علمنا أن ما وصل إلينا من املنافع نعمة، وهو حيتمل االستدراج، وال نعرف 

ْور. قيل له: يلزم أهنا نعمة إال إذا عرفنا اهللا ، وأنه عدل حكيم غني، وال نعرف هذا إال بالنظر، فيلزم الدَّ

النظر مطلقًا، لنعرف هل هي نعمة؟ فنؤدي ما جيب علينا من الشكر، أم استدراج؟ فنكون مطمئنني من 

ضعيف ترك الشكر؛ ألنَّه مل جيب فنؤديه. وهذا عىل فرض تسليم االحتامل؛ ألنَّ االستدراج إنام يفعله ال

العاجز من إيصال ما ظاهره اخلري والنعمة إىل من يريد أن يرضه به كام يفعله الصياد من وضع الطعام يف 

الشبكة، وما يفعله العدو لعدوه من تقريبه له الطعام الشهي، وقد وضع فيه السم. وال حيتاج إىل هذه 

، وَأْمُرنا حتت إرادته وترصفه، احليلة الضعيفة خالق الكون، وكيف ال ينال غرضًا منَّا، وقد خلقنا

حياتنا، وموتنا، وسمعنا، وبرصنا، وعقولنا، وظاهرنا، وباطننا، وطعامنا، ورشابنا، ومجيع أحوالنا، 

 كيف ال ينال غرضًا حقريًا إال هبذه احليلة الضعيفة التي تدل عىل العجز، وتنايف القدرة، واحلكمة؟!.

ر من األغراض التي قد حتصل له منا ال يساوي عرش معشار ما أوصله إلينا من النعم، دع  وكلام ُيَقدَّ

عنك خلقنا، وما يشتمل عليه كل واحد منا من النعم التي ال يساوهيا العامل ألف مرة من السمع، 

والبرص، واأليدي، واألرجل، واللسان، والعقل، وغريها، ويلزم من االستدراج احلاجة؛ ألنَّ 

عه، وما أشبه هذا االستدراج بمن له شجرة عند داره فيها ثمر ضعيف يناله األغراض اِحلْكِميَّة ممتنعة م

= 



  التوحيد كتاب       ٢٤ 

  فوجبت معرفته سبحانه لذلك.  ،اإلخالل به

  المتناع مشاهدته تعاىل، كام يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل.  ؛ومعرفته ال تكون إال بالنظر

وقد قىض  ،وإال وقع اخللل يف الواجب ،إال به جيب كوجوبهوما ال يتم الواجب 

   .العقل بقبحه فتأمله

                                                                                                                                                             
من داره بأسهل الوسائل، ثم بنى دارًا عظمى عندها لينال تلك الثمرة، وما حيصل من الثمر ال يساوي 

، عرش معشار ما ينفق يف أساس تلك الدار فضًال عام ينفقه يف بنياهنا، وإن كانت نعم اهللا ال تقدر بمقدار

مع أن الواقع قد كشف لنا أنه مل حيصل من اهللا أي استدراج ال يف أنفسنا، وال يف من قد عرفنا ممن قد 

هتم، وال قد سمعنا به، وال ُحكَِي لنا فيمن مىض قبلنا، وقد كشف لنا  انقضت حياهتم، وانتهت ُمدَّ

رب العاملني. ومن األدلة عىل التاريخ كثريًا من حيل امللوك، والرؤساء واستدراجاهتم، ومل نسمع به يف 

وجوب شكر املنعم أنَّا عبيد مملوكون هللا، ومل نر شيئًا استحق به اُمللكية سوى خلقه لنا مع ما اشتمل 

عليه اخللق من املنافع العظام، مثل: السمع، والبرص، والعقل، و اللسان، وغريها، وليس اخللق لغرض 

لينا وهو النعمة واإلحسان، فإذا استلزمت هذه النعمة راجع إىل نفسه؛ ألنَّه غني بل لغرض راجع إ

اُمللكية، والعبودية فباألوىل الشكر. وإذا تأملت القرآن، وبعض ما ورد يف السنة وجدته جيعل الطاعات 

ه يذكر النعمة، ثم يستنكر عىل عدم الشكر عليها،  والعبادات كلها شكرًا، ويوجبها ألجل الشكر؛ ألنَّ

 ذكر النعم وتعدادها ثم يستنكر ويوبخ عىل عدم الشكر عليها لو مل تكن هي ويوبخ، وال فائدة يف

ِإليالِف (توجب الشكر، ولو كانت العقول ال تدرك ذلك كان ذكرها عبثًا َعِريا عن الفائدة قال تعاىل: 

ْيِف(١ُقَرْيٍش( َتاِء َوالصَّ ِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع ٣َبْيِت() َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا الْ ٢) إِيالفِِهْم ِرْحَلَة الشِّ ) الَّ

َأَوَملْ (]، وقال تعاىل: ٦٠[الرمحن:)َهْل َجَزاُء اإلْحَساِن إِالَّ اإلْحَسانُ ([قريش]، ))٤َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف(

ا َمالُِكوَن( ْم ِممَّا َعِمَلْت َأْيِدينَا َأْنَعامًا َفُهْم َهلَ ْم َوِمنَْها ) َوذَ ٧١َيَرْوا َأنَّا َخَلْقنَا َهلُ ْم َفِمنَْها َرُكوُهبُ ْلنَاَها َهلُ لَّ

ْم فِيَها َمنَافُِع َوَمَشاِرُب َأَفَال َيْشُكُروَن(٧٢َيْأُكُلوَن( [يس]، وأي فائدة يف تعداد النعم ثم ))٧٣) َوَهلُ

 ،تعقيبها باالستنكار والتوبيخ عىل عدم الشكر عليها لو مل تكن توجب الشكر، وأنا نعرف ذلك بعقولنا

 ونحو ذلك يف القرآن كثري. [متت بترصف].

 

  



  ٢٥ -    ]وأقسامه منه يجب وما النظر حقيقة في[ فصل
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  .اآلية، ونحوها. .،]١٧[الغاشیة:  ﴾أ

ما يناسب  )١(فيدرك اإلمام أو الشيخ ،ال يدرك بالعقل إال الرضوريات فقط :قالوا

  ه. انِ مَ لِّ عَ ثم يُ  ،رضورة من سائر املغيبات )٢(هحروف القرآن وغريَ 

  ونشبع بالطعام.  ،العلم بأنا ندرك بالنظر رضوري، كالعلم بأنا نروى باملاء :قلنا

ه من املغيبات يدرك اإلمام أو الشيخ ما يناسب حروف القرآن وغريَ  :وقولكم

لهام، حيث مل تدركوا أنتم ذلك رضورة مث ؛ليلرضورة ـ جمرد دعوى منهام عليكم بال د

وكل دعوى بال دليل ال شك يف بطالهنا،  ،لبطالنه عندكمومل تنظروا يف صحة دعواهام؛ 

   املناسب والغائب خالف ذلك؟! :يقولودعوى من  ،وإال فام الفرق بني دعواهام

  : ال جيب إال سمعًا. )٣(املجربة

أو الكفر؛ ألن املكلفني إما أن جيب  ،بالدوروإن سلم لزم بطالنه ، )٤(ما مر :لنا

   .أو ال %عليهم النظر يف صحة دعوة األنبياء 

  والسمع ال يثبت إال بالنظر.  ،ألنه ال جيب النظر إال بالسمع ؛دور :األول

وذلك كفر؛  ،إذ ال واجب عليه %والثاين: تصويٌب ملن أعرض عن دعوة األنبياء 

  علم من دين كل نبيء رضورة.  ألنه رد ملا جاءت به الرسل، وما

  واجلمهور: وهو فرض عني.  %أئمتنا 

                                                             
   اإلمام: إمام القرامطة؛ ألهنم يسمون زعيمهم إمامًا، والشيخ: شيخ الصوفية؛ ألهنم يسمون زعيمهم شيخًا. – )١(

  أي: غري املناسب. متت من كتاب عدة األكياس. – )٢(

املجربة: يسمون جمربة وقدرية، وال يرضون هبذه التسمية بل يسمون أنفسهم أهل السنة، وجيمع  – )٣(

مذهبهم القول بخلق األفعال وإرادة املعايص، وأن اهللا يعذب من يشاء بغري ذنب، وأنه تعاىل يفعل 

  ..إىل غري ذلك.   الفعل ال لغرض، وأنه ال يقبح منه يشء، وأن القبائح بقضائه وقدره

  من االستدالل عىل وجوب النظر واالستدالل عىل ثبوت حجة العقل. متت من كتاب عدة األكياس. – )٤(



  التوحيد كتاب       ٢٦ 

، ورواية عن # )٥(عن القاسم )٤(، ورواية)٣(، والعنربي)٢(، والبلخي)١(ابن عياش

                                                             
هو إبراهيم بن عياش النصيبي البرصي املعتزيل، قال يف املنية واألمل: كان من الورع والزهد والعلم  – )١(

سنني وكتب أخرى حسان عىل حد عظيم، وهو من الطبقة العارشة من املعتزلة، وله كتاب يف إمامة احل

  وهو أحد الذين تتلمذ عليهم القايض عبداجلبار. 

هو أبو القاسم عبداهللا بن أمحد بن حممود البلخي الكعبي، من معتزلة بغداد، من الطبقة الثامنة، وكان  – )٢(

  هـ. ٣٢٢، وقيل: سنة ٣١٩فاضًال قائًام بجميع العلوم، ولد ببلخ، وتويف سنة 

  هو عبداهللا بن احلسن العنربي. – )٣(

  .الرواية عن القاسم # مغمورة، والرواية عن املؤيد باهللا # غري صحيحة. للمزيد انظر عدة األكياس –) ٤(

هو اإلمام القاسم بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب % وهذا  – )٥(

ملا سمع بموت أخيه اإلمام حممد بن  - اإلمام هو جد اإلمام اهلادي #، وهو من كبار أئمة الزيدية %. قام 

ومن  إىل سنة ست وأربعني ومائتني. بمرص سنة تسع وتسعني ومائة، ولبث يف دعاء اخللق إىل اهللا - إبراهيم 

مؤلفاته: كتاب الدليل الكبري يف علم التوحيد، قال اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة # يف سياق 

كالم يف مؤلفات اإلمام القاسم: وحيكي مذاهب الفالسفة، ويتكّلم عليهم يف الرتكيب واهليئة. ويف 

 االنتصار، ويف الكتاب الذي حكى فيه مناظرة امللحد بأرض كتاب الرد عىل ابن املقفع ونقضه كالمه يف

مرص، ويف كتاب الرّد عىل املجربة، ويف كتاب تأويل العرش والكريس عىل املشبهة، ويف كتاب الناسخ 

واملنسوخ، ويف كالمه يف فصول اإلمامة، والرد عىل خمالفي الزيدية. ويف كتاب الرد عىل النصارى، 

نون يف اآلداب واحلكم، احتوى عىل علم واسع، وأدب جامع، ووعظ نافع. قال وكتابه املعروف باملك

#: ومن أراد أن يعلم براعته يف الفقه، ودقة نظره يف طرق االجتهاد، وحسن غوصه يف انتزاع الفروع 

وترتيب األخبار، فلينظر يف أجوبته عن املسائل التي ُسئَِل عنها نحو مسائل جعفر بن حممد النريويس، 

داهللا بن احلسن الكّالري التي رواها النارص احلسن بن عيل األطروش، ويف كتاب الطهارة، وكتاب وعب

صالة اليوم والليلة، ويف مسائل عيل بن جهشيار، ويف كتاب اجلامع األجزاء يف تفسري قوارع القرآن، ويف 

دها فيها، ويف كتاب كتاب الفرائض والسنن، التي يروهيا ابنه حممد، وليتأمل عقود املسائل التي عق

املناسك، إىل غري ذلك من الكتب فهي كثرية مشهورة موجودة عندنا، فاحلمد هللا، انتهى كالم اإلمام 

[انتهى نقًال من كتاب التحف رشح  #. تويف اإلمام القاسم وله سبع وسبعون سنة.  املنصور باهللا 

  الزلف بترصف].



  ٢٧ -    ]وأقسامه منه يجب وما ظرالن حقيقة في[ فصل

   : بل النظر فرض كفاية.# )١(املؤيد باهللا

  جيوز مطلقاً.  :ورواية عن املؤيد باهللا ،فابن عياش والعنربي وغريهام ؛ثم افرتقوا يف التقليد

  جيوز تقليد اْلُمِحّق. :#ورواية عن القاسم  ،البلخي

واجلاهل به كافر  ،فاملخطئ جاهل به ؛مل يكن اهللا تعاىل مطابقًا لكل اعتقاد :قلنا

  وتقليد الكافر يف كفره كفٌر إجامعًا.  ،إجامعاً 

وال يعرف احلق إال بالنظر  ،وال حيصل العلم باملحق إال بعد معرفة احلق

  واالستدالل، فيمتنع التقليد حينئذ. 

                                                             
احلسني بن هارون بن احلسني بن حممد بن هارون بن حممد بن اإلمام املؤيد باهللا أبو احلسني أمحد بن  – )١(

القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن عيل بن أيب طالب %. دعا سنة ثامنني وثالثامئة، قال 

اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة #: إنه مل يَر يف عرصه مثله علًام وفضًال، وزهدًا وعبادة، وحلًام 

عة وورعًا، ما بقي علم من علوم الدنيا والدين إال وقد رضب فيه بأوىف نصيب، وسخاوة، وشجا

وَأْحَرَز فيه أوفر حٍظ. وممن بايعه من العلامء قايض القضاة عبد اجلبار، مع سعة علمه وعلّو حاله، 

وإحاطته بأنواع العلوم، وكذلك كايف الكفاة الصاحب بن عباد. وله وألخيه اإلمام الناطق باحلق 

ؤلفات الباهرة، والنريات املضيئة الزاهرة، منها لإلمام املؤيد باهللا: كتاب بنيَّ فيه إعجاز القرآن وغريه امل

، وكتاب النبوءات واآلداب يف علم الكالم، ÷من املعجزات، وقد طبع باسم إثبات نبوة النبي 

تفريعات يف الفقه، وكتاب البغلة، وكتاب اإلفادة، وكتاب اهلوسميات، وكتاب الزيادات، وكتاب ال

وهو رشح لفتاوى اإلمام  -وكتاب التبرصة، واألمايل الصغرى، والتجريد ورشحه أربعة جملدات 

القاسم واهلادي %، يأيت فيه بكالمهام ثم يبسط األدلة عليه من الكتاب والسنة والقياس واإلجامع، وهو من 

يف اإلمام املؤيد باهللا # يوم عرفة سنة إحدى وسياسة املريدين. تو - أجّل معتمدات أهل البيت يف هذا الفن 

   عرشة وأربعامئة، ودفن يوم األضحى، وصىل عليه اإلمام مانكديم، مشهده بـ(لنجا) قال:

 
 

 

  
 

 

  وعمره سبع وسبعون سنة، وله من الولد: أبو القاسم احلسني. [انتهى نقًال من كتاب التحف رشح الزلف].  



  التوحيد كتاب       ٢٨ 

 

  والعالمة اهلادية.  ،والدليل لغة: املرشد

   .»)١(ما به اإلرشاد النظري«واصطالحًا: 

   .لعدم الطريق إليه ؛ويمتنع معرفة ما ال يدرك رضورة بال دليل

 ،؛ فإن كان دليله مام شأنه لو كان لظهر جلميع العقالءادعى شيئًا ومل يذكر الدليل عليهفمن 

فهو باطل  - امللة كمن يدعي وجوب صالة سادسة أو ألهل ،كمن يدعي كون الصنم إهلاً 

  أو ألهل امللة يف الثاين.  ،وإال لظهر جلميع العقالء يف األول ،لعدم الدليل؛ قطعاً 

أجرة اخلاتن فالوقف حتى كالقول بتحريم ن كان دليله مام ليس من شأنه ذلك، وإ

عن غريه، أو  )٢(ويعزب ،جلواز أن يطلع عليه بعض العلامء ؛يظهر الدليل عليه إن كان

   يظهر عدمه.

   .ل به إىل املطلوبصِّ وُ وتُ  ،التعبري عام اقتفي أثره :واالستدالل هنا

   .وإال فشبهةن طابق الواقع ما توصل به إليه، دليالً وحجة إ :ويسمى ذلك التعبري

يستلزمه  ، أو ظنيٍّ يف القطعيات والظنيات معاً  بإبطاله بقاطعٍ  :ويعرف كونه شبهة

  ال بغريهام.  ،أو يدل عىل صحة كونه دليالً قاطٌع يف الظنيات ،اخلصم

خلالف ما ادعاه  ومل يتضمن اإلثباَت  به مانعًا لكون املبَطل حجةً  فإن كان املبَْطُل 

إال أن يكونا يف طريف نقيض  ،ف ما ادعاه اخلصمخال ال ثبوُت  ،تعني كونه شبهة :اخلصم

  إذا بطل أحدهام ثبت اآلخر. 

   .وتعني خالُفه ،وإن تضمن إثباَت خالفه تعني كونه شبهة

                                                             
  أي احلاصل عن نظر وتفكر.  – )١(

  أي: خيفى.  – )٢(



  ٢٩ -    ]الدليل معرفة في[ فصل

واجلمهور: ويصح االستدالل عىل ثبوت الباري تعاىل باآليات املثرية  %أئمتنا 

  وهي زهاء مخسامئة آية.  ،لدفائن العقول

  ، وبعض متأخري صفوة الشيعة: يصح بالقطعي من السمع مطلقًا. )١(أبو رشيد

  وبالظني مطلقًا.  :وبعض املحدثني ،)٣(والبكرية )٢(اإلمامية

  ال يصح باجلميع مطلقًا.  :)٤(أبو هاشم

رنا إياها  :قلنا ذلك دليل عىل أقوى طرق الفكر املوصل إىل العلم باملطلوب حيث ذكَّ

 .)٥(ىل كونه حياً فهو دليل بالتدريج كالدليل ع

   .فصحيح :والظني إن كان كذلك

                                                             
هو أبو رشيد سعيد بن حممد النيسابوري من أصحاب قايض القضاة، وإليه انتهت الرئاسة يف املعتزلة  – )١(

وكان بغدادي املذهب، انتقل إىل الري وتويف هبا، وكان قايض القضاة خياطبه  بعد قايض القضاة،

  بالشيخ، وال خياطب به أحدًا غريه، وله مؤلفات منها: ديوان األصول، وغريه. ح صفوة االختيار. 

وسميت اإلمامية بذلك؛ جلعلها أمور الدين كلها إىل اإلمام، وأنه كالنبي، وال خيلو وقت من إمام؛ إذ  – )٢(

#. امللل والنحل  حيتاج إليه يف أمور الدين والدنيا، وسمو رافضة؛ لرفضهم إمامة زيد بن عيل 

  للمهدي #. 

القول بأن الطفل ال يتأمل، وأن البكرية: أحد فرق املجربة، أصحاب بكر بن عبدالواحد، اختصوا ب – )٣(

  إمامة أيب بكر منصوصة نصًا جليًا. ح صفوة االختيار. 

بن خالد بن أبان بن محران اجلبائي املعتزيل، قال ابن  -خمففاً –أبو هاشم، عبدالسالم بن حممد بن َسَالم  – )٤(

هـ وتويف ٢٤٦والدته سنة خلكان: هو اإلمام يف مذهب االعتزال املتكلم بن املتكلم العامل بن العامل، 

هـ ببغداد ودفن يف مغار البستان، وهو من أشهر ٣٢١يوم األربعاء الثنتي عرشة بقيت من شعبان سنة 

  علامء املعتزلة ومتكلميهم. مقدمة األزهار، وفيات األعيان. 

ج عىل كونه وهي كوهنا منبهة عىل أقوى طرق الفكر، فهي يف الدرجة األوىل من الداللة كدليل التدري – )٥(

تعاىل حيًا، ومعنى التدريج: أنه قد صح منه الفعل، وصحة الفعل مرتتبة عىل كونه قادرًا، والقادر ال 

  يكون إال حيًا؛ فصحة الفعل درجة أوىل، والقدرة درجة ثانية يف الداللة عىل كونه حيًا. 



  التوحيد كتاب       ٣٠ 

  .)١(دور :وغري املثري

  ويصح بالقياس العقيل.  :، وقدماء األشعرية وغريهمتزلةومجهور املع %مجهور أئمتنا 

   .ال يصح :وغريهم %بعض أئمتنا 

وليس  ،الة فإنه يعلم أن له بانياً أال ترى أنه من وجد بناًء يف فَ  ؛يوصل إىل العلم :قلنا

لعدم املشاهدة لبانيه  ؛هد من املبنيات املصنوعة بحرضتهاذلك إال بالقياس عىل ما ش

   .واجلامع بينهام عدم الفارق ،وعدم املخرب عنه

رةٍ ﴿ولوروده يف السمع كقوله تعاىل: 
َ
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  ونحوها.  ]٧٩[یس:  ﴾ق

 
 ،ألن وجوده هو نفس الدليل ؛ووجود املستدل عىل اهللا سبحانه الزم لوجود الدليل

جلواز أن  ؛بخالف العكس عىل اهللا سبحانه مع وجود املستدل،فيبطل تقدير عدم الدليل 

   .قبل خلقه تعاىل من يعلم - نحو اجلامد-خيلق اهللا تعاىل شيئًا ال يعلم 

ألن اجلهل ال تأثري له يف إبطال األدلة  ؛واجلهل بوجه الدليل ال يبطل كونه دليالً 

  باتفاق العقالء. 

 
  .)٢(إال الفاعل وال مؤثر حقيقةً 

وما جيري جمراهام وهو: فالسفة وغريهم: بل والعلة والسبب، وال، )٣(بعض املعتزلة

                                                             
لتوقف معرفة اآليات غري املثرية واالنقياد حلكمها عىل معرفة اهللا سبحانه والفرض أن معرفة اهللا إنام حصلت هبا.  – )١(

  متت من كتاب عدة األكياس .

  وهو إما اهللا سبحانه أو العبد املخلوق أو احليوان غري العاقل بام ركب اهللا فيه من القدرة واحلياة.  – )٢(

  وهم من أثبت املعاين منهم، وأما من نفاها فهو ينفي العلل.  – )٣(



  ٣١ -    ]المؤثر ذكر في[ فصل

  الرشط والداعي. 

   .البهشمية وغريهم: واملقتيض

أن ال يتقدم ما أوجبته  :، ورشطها)١(أو حكمٍ  لصفةٍ  موجبةٌ  ذاٌت  :والعلة عندهم

   .وجودًا بل تتقدم عليه رتبة

   .أن ال يتخلف عنها :ورشط الذي أوجبته

  ذاٌت موجبٌة ألخرى كالنظر املوجب للعلم.  :والسبب عندهم

، وهو نحو: )٣(أو ما جيري جمرى الغري،)٢(ما يرتتب صحة تأثري غريه عليه :والرشط

  ري املؤثرات. الوجود يف تأث

  أن ال يكون مؤثِّرًا ـ بالكرس ـ يف وجود املؤثَّر ـ بالفتح ـ.  :ورشطه

  . )٤(حاجي وحكمي :والداعي عندهم رضبان

  فاألول: العلم أو الظن بحسن الفعل جللب نفع النفس أو دفع الرضر عنها. 

العلم أو الظن بحسن الفعل من غري نظر إىل نفع النفس، أو دفع الرضر عنها  :والثاين

  كمكارم األخالق. 

                                                             
الصفة: قال يف الرشح: كالعلم يف املخلوق املوجب للصفة وهي العالِِمّية، واحلياة فإهنا توجب للحي  – )١(

كونه حيًا..إلخ. واحلكم، قالوا يف تعريفه: هو املزية التي تعلم عليها الذات باعتبار غريين، أي: ذاتني، 

أو غري وما جيري جمرى الغري؛ كاملامثلة واملخالفة، ومثال ما يعلم بني غري وما جيري جمرى الغري: صحة 

  اإلحكام فهي تعلم باعتبار غري وهو املحكم، وما جيري جمرى الغري وهو العاملية. 

  كالوجود فإنه رشط يف اقتضاء اجلوهرية للتحيز وليس بمؤثر فيه.  – )٢(

  دهم فإهنا جارية جمرى الغري وصحة تأثريها مرتتب عىل وجودها. وهو الصفة عن – )٣(

داعي احلاجة هو: علم الفاعل أو ظنه أو اعتقاده أن له يف الفعل منفعة أو دفع مرضة عنه أو عمن  – )٤(

حيب. [مفتاح السعادة]. وداعي احلكمة هو: العلم أو االعتقاد أو الظن بأن يف الفعل منفعة للغري أو 

  دفع مرضة عنه. [مفتاح السعادة].



  التوحيد كتاب       ٣٢ 

وكذلك  ،هافيها رشطُ  طُ َرتَ ْش مُ والْ  ،الصفة األخص املؤثرة تأثري العلة :)١(واملقتيض

  رشط ما أوجبته. 

وذلك هو العلة  ،بل قام الدليل عىل بطالنه ؛هي إما ال دليل عىل تأثريها :قلت

لعدم تقدمهام وجوداً  ؛ي تأثريهام إياه بأوىل من العكسعِ ا ادُّ مَ إذ ما إجياهبام لِ  ؛واملقتيض

  لفقد الدليل.  ؛وال دعوى تقدمهام رتبة عليه بأوىل من العكس ،راهعىل ما أثَّ 

؛ ألنه )٤(من بعض )٣(أوىل بتلك الصفات واألحكام )٢(فام بعض الذوات ؛ملِّ وإن ُس 

   إجياب ال تأثري اختيار. تأثري

  كالنظر فإنه آلة للناظر.  ،والتأثري للفاعل رضورة ،وإما آلة: وذلك السبب

وال يعقل تأثري  ،وال اختيار له بإقرارهم أيضاً  ،وإما ال تأثري له تأثري إجياب بإقرارهم

   .وذلك: الرشط ،ثالث

  وهم حييلونه.  ،كمقدور بني قادرين )٥(رينم لزم تأثري بني مؤثِّ وإن ُسلِّ 

   .واملؤثر الفاعل رضورة وذلك: نوعا الداعي ،وإما غرٌض 

وأال  ،وإن ُسلِّم لزم أن ال حيصل الفعل من الفاعل إال عند وجود ذلك الغرض

  يتمكن الفاعل من ترك الفعل عند وجوده. 

  . )٦(وإن سلم عدم اللزوم لزم أن يكون تأثري بني مؤثرين كمقدور بني قادرين، وهم حييلونه

                                                             
   ة أخرى يرجعان إىل ذات واحدة، كالتَّحيُّز فإنه مقتىض عن اجلوهريَّة.قال يف الرشح: قالوا: هو صفة تقتيض صف – )١(

  وهي املعاين التي زعموها مؤثرة.  – )٢(

  أي بتأثريها فيها.  – )٣(

أي من سائر الذوات األُخر التي ليست بمعان فكن يلزم أن توجب كل ذات معنى كان أو غريه  – )٤(

  مدركًا كان أو غري مدرك صفة أو حكًام. 

  وهام الرشط والفاعل. متت من كتاب عدة األكياس. – )٥(

  أي: حيكمون باستحالته.  – )٦(



  ٣٣ -    ]المؤثر ذكر في[ فصل

وأيضًا هو متالش  ،وإما ال دليل عليه رأسًا وذلك: املقتيض كام مر من بطالن تأثريه

   .أو ال موجود وال معدوم ،ألنه إما موجود أو معدوم

   .للمعدومإذ ال تأثري  ؛وال الثاين .إذ ال واسطة إال العدم ؛ليس الثالث

  أو ال قديم وال حمدث.  ،واألول إما قديم أو حمدث

  وال تأثري له كام سبق.  ،إذ ال واسطة إال العدم ؛الثالثليس 

 ؛ألنه مؤثر يف صفات اهللا تعاىل بزعمهم فيلزم أن تكون صفات اهللا حمدثة ؛وال الثاين

  مع أهنم ال يقولون بذلك وحاشاهم.  ،وسيأيت بطالن ذلك ،حلدوث مؤثرها

وسيأيت  - عن ذلكتعاىل اهللا -ألنه يلزم أن يكون قديم آخر مع اهللا  ؛وال األول

  مع أهنم ال يقولون ذلك وحاشاهم.  ،بطالنه

 ،ع الطبائعيطب :وهي ،ذكره وقد اصطلح عىل إثبات أمور ال تعقل غري ما تقدم

ال حمل  ، ومزايا أيب احلسني البرصي، وعرض)٣(النظام )٢(األشعري، وطفر )١(وكسب

، وغري مانع )٦(وال هي غريه ، ومعاين ال هي اهللا)٥(، وحركة ال هي اهللا وال هي غريه)٤(له

                                                             
  حيث قالوا: إن الفعل خملوق هللا كسب للعبد.  –) ١(

هو كون الكائن يف مكان بعد كونه يف مكان آخر من دون قطع مسافة ال يف األرض وال يف اهلواء،  –) ٢(

  والطفر يف اللغة: الوثب يف االستواء وإىل األعىل. 

هو إبراهيم بن سيار النظام البرصي املعتزيل أبو إسحاق يقال: هو موىل، قال اإلمام املهدي # يف  – )٣(

نه كان ال يكتب وال يقرأ وقد حفظ التوراة واإلنجيل والزبور مع تفسريها. رشح امللل والنحل: قيل إ

قال اجلاحظ: ما رأيت أحدًا أعلم بالفقه والكالم من النّظام، وهو من الطبقة السادسة من طبقات 

املعتزلة أهـ. وسمي نظامًا ألنه كان ينظم الكالم، وقيل كان ينظم اخلرز. تويف سنة بضع وعرشين 

  متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح ومائتني. 

  وهي اإلرادة يف حقه تعاىل التي زعم بعض املعتزلة أهنا عرض.  –) ٤(

  وهي اإلرادة أيضًا عند هشام بن احلكم ومتابعيه.  –) ٥(

  وهو قول بعض األشعرية يف صفات اهللا تعاىل.  –) ٦(



  التوحيد كتاب       ٣٤ 

، وأمور ال توصف )٢(، وثابت غري موجود)١(للحيز من ثالث جهات دون الرابعة

  القائل:  رُّ وهللا دَ  ،)٣(باحلدوث وال القدم، وال الوجود وال العدم

 
 

 
 

 

  . السيف، واملنعُ  نحوِ  وشفرةُ  ،واحلد لغة: طرف اليشء

   .»أو تُتَصور به ماهية ،قول يرشح به اسم« :واصطالحاً 

ا﴿فاألول نحو قوله تعاىل: 
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  ؟أي: أيُّ جنس رب العاملني، ]٢٣[الشعراء:  ﴾ر

  اإلنسان حيوان ناطق.  :نحو قوهلم :والثاين

  ويرادفه لفظ احلقيقة واملاهية. 

ألن  ؛باملعنى الثاين ال يصح )٥(، وحدهم نحو موجود)٤(بعض املتكلمني للذات فحدُّ 

  فليس بجامع.  ؛اهللا تعاىل ال يصح تصوره كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

                                                             
  . فإنه يمنع منها وهو قول بعض املعتزلة يف اجلوهر الفرد –) ١(

  وهذا قول بعض املعتزلة يف ذوا ت العامل فقالوا هي ثابتة يف العدم ال موجودة يف القدم.  –) ٢(

وهذا قول بعض املعتزلة يف صفاته تعاىل أهنا أمور زائدة عىل ذاته ال هي املوصوف وال غريه وال حمدثة  –) ٣(

  وال قديمة، وال موجودة وال معدومة. 

  بقوهلم هي ما يصح العلم هبا عىل انفرادها. متت من كتاب عدة األكياس. – )٤(

اختلف يف حد املوجود فقال أبو عبداهللا البرصي والبغداديون: هو الكائن الثابت، وقيل: هو ما يصح  – )٥(

تعلقه بغريه، ذكره املوفق باهللا #، وقال قايض القضاة: هو املختص بصفة تظهر عندها الصفات 

  م. متت مفتاح السعادةواألحكا



  ٣٥ -    ]الحد ذكر في[ فصل

 ،ملا مر ؛ال يصح باملعنيني معاً  »من يمكنه إجياد الفعل املحَكم« :وقوهلم يف حد العاِملِ 

 ،وهو تقدير بيوت شمعها ،ألنه يمكنها إجياد الفعل املحكم ؛ولدخول نحو النحلة

  ع. فليس حدهم بامن ،وترصيفها له

  فإن قيل: فام رشحه؟ 

  منها بام يميزه.  ومتييز كلٍّ  ،قلت وباهللا التوفيق: هو من يمكنه إحكام األشياء املتباينة

  وإن مل يقدر عىل فعل حمكم.  ،من أدرك األشياء إدراك متييز :أو

***********   
***  

*  

  

   



  التوحيد كتاب       ٣٦ 

 

  التوحيد هو لغة: اإلفراد. 

  (التوحيد أن ال تتومهه).  :#قال الويص  :واصطالحاً 

 

   .، خالفًا لبعض أهل امللل الكفرية)١(والعامل حمدث
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  .]١٦٤[البقرة:  ﴾

أما الساموات واألرض فإنا نظرنا يف خلقهام فوجدناهام مل ينفكا  :بيان االستدالل هبا

فهام  ،وتفريق كل منهام ،عن إمكان الزيادة والنقصان والتحويل والتبديل واجلمع بينهام

  مع ذلك اإلمكان إما قديمتان أو حمدثتان. 

ذي حالة ال  وكلُّ  ،ني عنهنفكَّ ألنا قد علمنا رضورة أهنام ال ُيعَقالن م ؛ليس األول

كالعامرة فإهنا يستحيل وجودها  ؛ُيعقل منفكًا عن حالته يستحيل ثبوته منفكًا عنها

   .وكاملستحيل فإنه يستحيل ختلفه عن عدم إمكانه ،منفكة عن إمكاهنا

فلو كانتا قديمتني لكانتا قد ختلفتا عن ذلك اإلمكان؛ ألن اإلمكان ال يكون إال مع 

والتمكن ال يكون إال بعد صحة الفعل، وصحة الفعل ال تكون إال بعد وجود  ،التمكن

ولزم حدوث ما توقف عليه من  ،وما كان بعد وجود غريه فال شك يف حدوثه ،الفاعل

  مجيع ذلك. 

                                                             
  املحدث هو: ما سبق وجوده العدم أو سبق وجوده وجود غريه.  – )١(



  ٣٧ -    ]محدثٌ والعالَم[ فصل

  فثبت الثاين وهو: حدوثهام.  ،ملا بينا ،وهو حمال ،ولزم ختلفهام عنه لو كانتا قديمتني

  أو لفاعل.  ،أو لعلة فرضاً  ،فاختالفهام ال خيلو إما أن يكون للعدم ،هام خمتلفتان :وأيضاً - 

  ألن العدم ال تأثري له.  ؛ليس األول

فلو كان كذلك لوجب أن تكون  ،وال الثاين؛ ألن تأثري العلة تأثري إجياب بزعمهم

إذ ما جعل إحداهام أرضًا  ؛السامء أرضًا والعكس، والسفىل من الساموات عليا والعكس

ولزم  ،لفاعللعدم االختيار، فثبت أنه  ؛ك بأوىل من العكسواألخرى سامء ونحو ذل

  صحة كونه فاعالً لوال تقدمه.  وعدمِ  ،اختياره تقدمه رضورَة عدمِ 

 ،إذ مل تكن صحة الزيادة والنقصان، والتحويل والتبديل ؛وأيضًا هام كاملبنيات- 

  والفارق معدوم.  ،بنيات إال ألجل أهنا حمدثةواجلمع والتفريق يف امل

  وأما غريهام مام ذكره اهللا تعاىل يف سياق اآلية فحدوثه مدَرك رضورة. - 

  أو ال لفاعل وال لغريه.  ،فحدوث العامل ال خيلو إما أن يكون لفاعل أو لغريه

 :وبذا يعرف بطالن قول عوام امللحدة ،ألن تأثرياً ال مؤثر له حمال ؛ليس الثالث

  . »املتولد حمَدٌث ال ُحمِدث له«: )١(الدجاجة والبيضة حمدثتان وال حمدث هلام، وقول ثاممة

   .وهو حمال ،وإال لزم أن يوجد بناء بال بان

   .وال الثاين؛ إذ ال تأثري لغري الفاعل كام تقدم يف فصل املؤثرات

  فثبت أنه لفاعل. 

  لقدرة به حال عدمه حمال. قالوا: تعلق ا

ألن املعدوم  ؛وإنام تتعلق باملعدوم لتحصيله ،بل حمال أن تتعلق القدرة باملوجود :قلنا

                                                             
ثاممة بن األرشس أبو معمر النمريي البرصي، ذكره املهدي # يف أول الطبقة السابعة، قال الذهبي – )١(

يف امليزان: من كبار املعتزلة ومن رؤوس الضاللة..إلخ ما ذكره عىل عادته من وصم رجال العدل. متت 

  من حوايش اإلصباح عىل املصباح. 



  التوحيد كتاب       ٣٨ 

  لو كان حاصالً عند تعلق القدرة لتحصيله ألغنى ذلك عن تعلق القدرة به. 

  واحلجارة موجودة.  ،قالوا: تعلقت القدرة باحلجارة للعامرة

   .فتعلق القدرة بالعامرة إنام كان حال عدمها بواسطة اآللة ،احلجارة من مجلة آلة العامرة :قلنا

  وإنام كانت كامنة يف نفسها. قالوا: العامرة هي نفس احلجارة، 

  ألن كون اليشء كامنًا يف نفسه ال يعقل.  ؛قلنا: هذا هو املحال

 

  العاَمل توصف بأهنا حمدثة. واجلمهور: وصفات  %مجهور أئمتنا 

حيث  )٣(، أو التحكم)٢(ملا يلزم من التسلسل ؛: الصفات ال توصف رأساً )١(األمورية

  اقترص عىل وصفها دون وصف وصفها. 

 ،ها املحدثلكوهنا مل تتقدم موصوفَ  ؛نه قد صح حدوثهاواجلواب واهللا املوفق: أ

  إذ ذلك دليل ال ينكر فال حتكم.  ؛فصح وصفها بأهنا حمدثة

فذلك  ،بأنه حمدث ؛، فإن قيل فيهحمدٌث  وكل قولٍ  ،القول بأهنا حمدثةووصفها: هو 

  فال يتسلسل.  ،فال وصف له حينئذ ؛إنه حمدث :وإن مل ُيَقْل  ،وصف له حمدث

والتحقيق أن ذلك فرار منهم كي ال يوصف ما ادعوه من األمور الزائدة عىل ذاته 

ثم الذوا هبذا ودفعوا به من ألزمهم وصفها بالقدم أو  ،لتي هي صفاته بزعمهمتعاىل ا

  وقد تبني لك بحمد اهللا بطالنه.  ،احلدوث

                                                             
  هم القائلون بأن الصفات أمور زائدة عىل الذات.  – )١(

  التسلسل حيث وصفناها فيؤدي إىل وصف وصفها وتسلسل إىل ما ال هناية.  – )٢(

  التحكم هو إثبات حكم من غري دليل.  – )٣(



  ٣٩ -    ]سبحانه اهللا صفات إثبات في[ فصل

 
  وال بد أن يكون املحِدث للعاَمل: 

  إذ ال تأثري للعدم.  ؛موجوداً

وعدم  ،لعدم االختيار من الفاعل ؛؛ ألن املقارنة تبطل كون املحِدث حمِدثاً قديماً

 ؛وملا يلزم من حدوثه ،ألنه ليس إحداث أحدهام اآلخر بأوىل من العكس ؛صحة إحداثه

  ملقارنته املحدث ابتداء فيحتاج إىل حمدث ويتسلسل، وهو حمال. 

ملا يلزم من التسلسل كام مر آنفًا، أو التحكم يف االقتصار عىل البعض  ؛غير محدث

  ، وكل منهام معلوم البطالن. )١(كام تزعمه املفوضة

  ألن الفعل ال يصح إال من قادر رضورة.  ؛قادراً

  ؛ ألن اجلامد ال قدرة له رضورة. حياً

َ ألنا وجدنا العاَمل حمكًام رصني اإلحكام عىل اختالف أص ؛عالماً  زاً كالً يِّ نافه وتباينها، ُمم

نحو إحكام خلق اإلنسان ومتييزه بذلك عن نحو إحكام خلق  ،منها عىل اآلخر أكمل متييز

  وليس ذلك إال اهللا سبحانه وتعاىل.  ،وذلك ال يكون إال من عامل رضورة ،األنعام

إذ ال حياة للعلة والطبع لو  ؛واملنجمة ،وبذلك يعرف بطالن دعوى العلية والطبائعية

ال   فضالً عن القدرة والعلم.  ؛وال للنجوم ،تُُعقِّ

 
، وفاقًا أليب احلسني )٣(: وصفات اهللا هي ذاته)٢(واملالمحية % أئمتنا جمهور

                                                             
ض إليه اخللق فهو اخلالق ملا يف ÷ املفوضة: فرقة من الرافضة زعمت أن اهللا خلق حممدًا  – )١( وفوَّ

  ا كلها. امللل والنحل للمهدي # بترصف يسري. الدني

أصحاب حممود بن املالمحي اخلوارزمي، يقال له تارة: ابن املالمحي، وطورًا باخلوارزمي، وهو من  – )٢(

  هـ. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح. ٥٣٢تالمذة القايض عبداجلبار. تويف سنة 

يى املطهر حفظه اهللا يف القول السديد ما نصه: وبقي إشكال : قال السيد العالمة احلجة احلسني بن حي– )٣(

قد يشكل عىل بعض الطلبة، وقد ُيَلبُِّس به بعض املشككني عىل املذهب الزيدي، وحاصله: أنا نقول: 

= 



  التوحيد كتاب       ٤٠ 

  البرصي والرازي وغريهام يف صفته تعاىل الوجودية. 

  ونحو ذلك.  ،تعاىل ال بأمر غريهومعناه: أنه قادر بذاته 

: بل )٤(، والبهشمية)٣(شيعتهم، وأبو عيل )٢(أئمتنا عليهم السالم وبعض )١( بعض

   .)٥(هي أمور زائدة عىل ذاته

                                                                                                                                                             
إن صفاته ذاته، وهي العلم، والقدرة، والسمع، والبرص، واحلياة، فيلزم عىل هذا أن العلم هو اهللا، 

ويلزم عىل هذا أيضًا أن القدرة هي العلم واحلياة، وأن العلم واحلياة هام القدرة، وكذا والقدرة هي اهللا، 

سائرها، وال خيفى ما يف هذا من التناقض والتنافر. واجلواب احلق واهللا املوفق: أن هذه العبارة فيها 

م. وإنام املقصود أن ليس هللا  آالت يقدر هبا، ويعلم بعض إلغاز، وليس املقصود هبا ما ُذكَِر، وما ُيَتَوهَّ

هبا، ويسمع هبا، ويبرص هبا، وليس له حياة، وليس إال جمرد الذات قادرة، عاملة، سميعة، حية، بصرية، 

فليس له قدرة يقدر هبا، وكذا البواقي، فهو نفي للصفات احلقيقية. وليس املراد أيضًا أن ذاته آلة، بل 

ات، واملعلومات، واملطعومات، واملشمومات، وسائر املراد: أنه ال ختفى عليه املسموعات، واملبرص

املدَركات، وال يعجز عن كل املقدورات. فال يلزم ما ُذكَِر، وال ما توهم، فهو قادر يف األزل بدون 

قدرة، وكذا البواقي، فافهم هذا موفقًا إن شاء اهللا. واملدَركات كلها بمعنى العلم، وليس حيصل هللا 

كات، املسموعات، واملبرصات وسائر املدَركات حتى حيتاج آلة يدرك هبا إدراك للمعلومات، واملدرَ 

ذلك، وال آلة خيلق هبا، أو يستعني هبا؛ فاملدَركات كلها معلومات يف األزل، وال ختفى عليه دائًام. وإنام 

م يقال: َعلَِم وَيْعَلم باعتبار وجود املعلومات ماضيها، وحارضها، ومستقبلها. وإذا قال: وملا يعل

ونحوها، فإنام املراد أهنا ما قد حصلت، فال يصح أن خيرب أنه قد علم حصول وقوعها، ومضيها وما قد 

وقعت بل يعلم أهنا ستقع. وإنام يعلم املعلومات عىل ما هي عليه فاملايض ماضيًا، واملستقبل مستقبًال، 

  واحلارض حارضًا.

  هو اإلمام املهدي #.  – )١(

  قيه حييى القريش وغريهام. احلسن الرصاص والف – )٢(

أبو عيل حممد بن عبدالوهاب اجلبائي املعتزيل، شيخ املعتزلة ومن أهل علم الكالم، قال اإلمام املهدي  – )٣(

#: هو الذي سهل علم الكالم، وكان ممن يقول بتفضيل أمري املؤمنني عيل #، حكاه عنه ابن أيب 

يف علم الكالم، تويف سنة  احلديد يف رشح هنج البالغة يف اجلزء األول يف املقدمة، له الكثري من املؤلفات

  ثالث وثالثامئة بالبرصة. ح تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني. 

  البهشمية: أتباع أيب هاشم املتقدم ذكره عبدالسالم حممد بن سالم.  – )٤(

: قال السيد العالمة احلجة احلسني بن حييى املطهر حفظه اهللا يف القول السديد: هذا وأما املعتزلة – )٥(

ة بكونه قادرًا وعاملًا وكذا سائرها، وهؤالء الذين يثبتون املزايا، وبعضهم يثبتون فب عضهم جعل هللا َمِزيَّ

األحوال ويقولون: هللا حالة بكونه قادرًا غري حالة كونه عاملًا، فإن أرادوا هبذه أمورًا اعتبارية، وال يثبتون شيئًا 

= 



  ٤١ -    ]تعالى صفاته في قيل ما ذكر في[ فصل

  أو ال موجودة وال معدومة.  ،أو معدومة ،ألهنا إما موجودة ؛يلزم تالشيها :قلنا

  ليس الثالث؛ إذ ال واسطة بني الوجود والعدم. 

وقد  ،ونحو ذلك ،لعدم صفته الوجودية ؛ملا يلزم من كونه تعاىل معدوماً  ؛الثاينوال 

   .مع أهنم ال يقولون بذلك وحاشاهم ،أنه تعاىل موجود ونحو ذلك رَّ صح بام مَ 

  أو ال قديمة وال حمدثة.  ،أو حمدثة ،إما أن تكون قديمة :واألول

  وقد مر وجه بطالنه.  ،إذ ال واسطة بني القديم واملحدث إال العدم ؛ليس الثالث

حلدوث صفته الوجودية ونحو ذلك، يلزم من ذلك كونه تعاىل حمَدثًا؛  وال الثاين؛ ألنه

  مع أهنم ال يقولون بذلك وحاشاهم.  ،وقد مر بطالنه

ملا يأيت إن  ؛باطل ، وذلكتعاىل عن ذلك علوًا كبرياً ألنه يلزم قدماء مع اهللا  ؛وال األول

  مع أهنم ال يقولون بذلك وحاشاهم.  ،شاء اهللا تعاىل

  فام بقي إال أن تكون ذاته.  ،لنا بام مر من األدلة )١(وقد ثبتت

  الصفات ال توصف كام مر هلم.  :قالوا

  ما مر عليهم.  :لنا

  أبو احلسني البرصي: بل هي مزايا ال هي اهللا تعاىل وال غريه. 

  وقد مر بطالن كوهنا معدومة.  ،إال العدم قلنا: ال واسطة

  : بل هي غري اهللا، وهي حمدثة بعلم حمدث.)٣(، واجلهمية)٢(الرافضة

                                                                                                                                                             
  م القدرة فال ضري، وإال فليس هلم دليل عىل ما يدعونه. غري اهللا، وإنام يريدون أن مفهوم العلم غري مفهو

  أي: صفاته تعاىل، أي: ثبت كونه قادرًا وعاملًا وحيًا ونحو ذلك. متت من كتاب عدة األكياس – )١(

  كهشام بن احلكم ومن وافقه وهو من الشيعة املجسمة.  – )٢(

رع رشًا عظيًام، ومام ينسب إىل اجلهم اجلهمية أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي، قال الذهبي: ز – )٣(

قوله بنفي الصفات باإلضافة إىل قوله باجلرب، كان يقيض يف عسكر احلارث بن رسيج اخلارج عىل أمراء 

= 



  التوحيد كتاب       ٤٢ 

حلدوث  ؛وإن ُسلِّم عدم لزومه لزم أن يكون اهللا تعاىل حمَدثاً  ،)١(قلنا: يلزم الدور

  وقد مر بطالن كونه تعاىل حمَدثًا ونحو ذلك.  ،صفته الوجودية ونحو ذلك

  ليست إياه وال غريه.  ،األشعرية: بل معان قديمة قائمة بذاته

  وقد مر وجه بطالن كوهنا معدومة.  ،ال واسطة إال العدم :قلنا

   .: بل معان قديمة)٢(الكرامية

  ملا يأيت إن شاء اهللا تعاىل.  وال إله إال اهللا؛ ،يلزم آهلة :قلنا

  كام سبق ذكره. ملا وجب تكرير النظر بعد معرفتها، قالوا: لو كانت هي ذات اهللا 

فتكرير النظر مل يكن بعد  ،ف اهللا من مل يكرر النظرومل يعرِ  ،قلنا: ذات اهللا هي اهللا

  . معرفة ذات اهللا حينئذٍ 

 

  وهام بمعنى عامل.  :والبغدادية %مجهور أئمتنا 

  .)٣(بمعنى حي ال آفة به وبعض شيعتهم، والبرصية: بل %بعض أئمتنا 

                                                                                                                                                             
هـ يف آخر عهد بني أمية. واجلهمية: فرقة من ١٢٨خراسان فقبض عليه نرص بن سيار وقتله يف سنة 

  هر القول بخلق القرآن. املجربة، وكان جهًام يكفر أهل التشبيه، ويظ

فيتوقف حدوثها عىل حدوث العلم، وحدوث العلم عىل صفته تعاىل العاملية؛ ألنه ال حيدث العلم  – )١(

الذي زعموا إال عامل وإال ملا حدث هذا العلم ولزم توقف اليشء عىل نفسه وسبقه يف الوجود لنفسه 

  وكالهام حمال. 

الكرامية: هم أتباع حممد بن كرام السجزي النيسابوري، إمام الكرامية، ولد بسجستان وجاور بمكة سنني،  – )٢(

هـ وقد بقوا يف خراسان حتى أوائل القرن السابع اهلجري، ٢٥٥ثم انتقل إىل نيسابور، ومات بالقدس سنة 

  لك من آرائهم الشاذة. وكانوا يقولون بأن اهللا تعاىل مستقر عىل العرش، وأنه جوهر..إىل غري ذ

قال السيد العالمة احلجة احلسني بن حييى املطهر حفظه اهللا يف القول السديد يف الرد عىل القائلني هبذا : – )٣(

= 



  ٤٣ -    بصير سميع واهللا فصل

حقيقة لغوية مستعملة ملن يصح أن يدرك املسموع بمعنًى حمله  :قلنا: السميع

  .)١(الّصامخ

  .)٢(حقيقة كذلك ملن يصح أن يدرك املبرص بمعنى حمله احلدق :والبصري

                                                                                                                                                             
القول: هذا وأما استدالل بعض املتأخرين من أصحابنا، واملعتزلة عىل كونه سميعًا، بصريًا بكونه حيًا 

ينتقل الذهن من كونه حيًا ال آفة به إىل كونه سمعيًا بصريًا، وإنام هو ال آفة به فلم ينتِهْض؛ ألنَّه ال 

اتفاقي، كقولنا: العامل بسيط، وكل بسيط حادث، وألن الدليل عىل كونه حيًا علمه باملدركات 

املسموعات، واملبرصات، واملطعومات، واملشمومات، وامللموسات، وقدرته عليها فيلزم الدور؛ ألنَّ 

ات، واملبرصات يدل عىل كونه حيًا، وكونه حيًا ال آفة به يدل عىل كونه سمعيًا بصريًا. علمه باملسموع

وأيضًا فقد َيُؤول احتجاجهم بكونه حيا ال آفة به عىل أنه سميع بصري إىل االحتجاج بنفس الدعوى وهو 

عينيه آفة غري  ما يسمى مصادرة وهي: االحتجاج عىل الدعوى بنفسها. بيان ذلك: أن كل من يف أذنيه أو

الصمم والعمى فهو سميع بصري، وليست اآلفة التي يمتنع معها كونه سميعًا بصريًا إالَّ العمى 

والصمم، فيصري املعنى: وكلُّ حيٍّ ليس بأعمى وال أصم فهو السميع البصري، فكأهنم قالوا: والدليل 

ا سميعًا بصريًا فهو سميع بصري. عىل كونه سميعًا بصريًا كونه حيا سميعًا بصريًا، وكل من كان حي 

والذي يظهر أن الذي يدل عىل كونه ُمْدِركًا للمدَركات التي ُتدَرك باحلواس اخلمس خلقه هلا متنوعات 

تنوعًا كثريًا، وخلقه لنا اآلالت التي ندركها هبا ونميز بني خمتلفاهتا هبا، وإدراكه هلا علمه هبا؛ ألنَّ 

راكه للمحسوسات، وامللموسات، واملطعومات، واملشمومات كلها اإلحساس ممتنع عليه. هذا وإد

بمعنى العلم، ويقال له: ُمْدِرٌك حقيقة؛ ألنَّ من يعلم املدَركات يقال له: ُمْدِرٌك حقيقة، ويقال له: سميع 

بصري جمازًا، وال يطلق عليه المس، وال طاعم، وال شاّم؛ ألنَّه ال يصح أن يطلق عليه من املجاز إال ما 

أطلقه عىل نفسه، وقد سمى نفسه سميعًا بصريًا، فيجوز أن نسميه هبام ال غري، وإن كانا بمعنى عامل؛ ألنَّه 

َولِّلِه األَْسَماُء اْحلُْسنَى َفاْدُعوُه (ال جيوز أن نطلق عىل اهللا من األسامء إال ما تضمن مدحًا لقوله تعاىل: 

مس، وطاعم، وشاّم، بخالف سميع، بصري، فهام أبعد ]، وألنه يلزم التشبيه يف ال١٨٠[األعراف: )ِهبَا

  عن التشبيه...إلخ كالمه حفظه اهللا. 

  ثقب األذن.  – )١(

  سواد العني.  – )٢(



  التوحيد كتاب       ٤٤ 

 ﴿وقد قال تعاىل:  ،فلم يبق إال أهنام بمعنى عامل ؛واهللا سبحانه ليس كذلك
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 ﴿القلب غري صوت، قال اهللا تعاىل: 
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  . )١(باحلياة َرصَ يدرك املسموع واملبْ قالوا: بل هام حقيقة كذلك ملن يصح أن 

  وال يدركان املسموع واملبرص.  ،األعمى واألصم حيان :قلنا

  قالوا: إنام مل يدركا ملانع وهو اآلفة. 

   .إال لزم أن ال يدرك املأيوف بغري سلبه كاألرمدو ،تلك اآلفة هي سلب ذلك املعنى :قلنا

لوجود احلياة  ؛عضو من جسدهياموإن سلم لزم أن يرى األعمى ويسمع األصم بأي 

  يف ذلك العضو وسالمته من اآلفة. 

 ؛وُيدَرك يف حال عدمه ،األول: أن يوجد املعنى ويعدم املدَرك ؛قالوا: يلزم شيئان

  لوجود املعنى. 

  لعدم املعنى.  ؛أن يعدم املعنى ويوجد املدَرك وال يدرك :والثاين

لوجود  ؛أن يعدم املدرك ويدَرك يف حال عدمهمل جعلتم األول الزمًا لنا؟ فيلزمكم  :قلنا

  وال نلتزمه لعدم تعلقه باملدَرك يف حال عدمه.  ،إذ ال فرق ؛احلياة والسالمة من اآلفة

نحو وجود املدَرك عند األعمى واألصم وعدم  ،وأما الثاين فملتََزٌم ال يقدح

لعدم املعنى، وأنتم إذ جعلتموه قادحًا فيلزمكم أن يدرك لوجوده يف حال عدم  ؛إدراكهام

  فاجلامد عندكم سميع بصري.  ؛احلياة إذ ال فرق

قالوا: قد وجدنا الفرق بني العلم واإلدراك بالسمع والبرص كلو فتح أحدنا عينه 

  النفس.  وأجىل األمور ما وجدنا من ،يشء مرئي ثم غمض وأمامه

                                                             
  سواء يف حقنا أو يف حق اهللا تعاىل.  – )١(



  ٤٥ -    مبصر سامع واهللا فرع

  يأيت إن شاء اهللا تعاىل. لكن يدركها بذاته كام  ،مدَركاتإنا ال ننفي إدراكه تعاىل لل :قلنا

-ألنه ليس هللا من جارحة عينني يفتحهام ثم يغمضهام  ؛وأما قياسكم له تعاىل ففاسد

إذ ال يدرك باحلواس وال يقاس بالناس، فالفرق بينكم وبينه جيل؛  - ذلكتعاىل اهللا عن 
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  . )١(وهام بمعنى عامل كام مر :والبغدادية %مجهور أئمتنا 

والبرصية: بل هام صفتان له حني يدرك  ،)٣(شيعتهموبعض  % )٢(بعض أئمتنا

  كام مر.  ،املسموع واملبَرص باحلياة

                                                             
قال موالنا اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف جممع الفوائد يف سياق كالمه عىل مسألة سميع  – )١(

وبصري: وال خالف يف وصفه تعاىل بأنه سميع بصري، وإنام وقع اخلالف يف معنى ذلك؛ فقال مجهور 

رك فإهنا أئمتنا % والبغدادية من املعتزلة هام أي سميع بصري بمعنى عامل، وكذلك سامع مبرص ومد

أسامء مرتادفة بمعنى عامل، عربَّ اهللا سبحانه عن علمه عز وجل باألصوات وما شاهبها مام يدركه 

املخلوق بحاسة السمع بكلمة سميع وعن علمه باألشخاص واهليئات وما شاكلها مام يدركه املخلوق 

ل اهللا هبا عليه بكلمة بصري، ملا كان املخلوق ال ي عقل إدراك األصوات ونحوها بحاسة البرص التي تَفضَّ

إال بحاسة السمع، وال يدرك األشخاص ونحوها إال بحاسة البرص، فأجرى سبحانه كلمة (سميع 

بصري) عىل إدراكه املسموع واملبرص، أي علمه هبام، عىل سبيل التوسع واملجاز حتقيقًا ملا يعقله املخلوق. 

حوه: السببية؛ ألن هذه املدركات سبب يف العلم قال موالنا اإلمام احلجة: والعالقة يف هذا املجاز ون

بالشاهد، فعربَّ عن العلم بالسمع والبرص لوجود العالقة يف الشاهد؛ ألن العالقة يكفي ثبوهتا يف اجلملة 

كام حققه الرشيف وغريه من املحققني فهو من املجاز املرسل، وأما ما أشار إليه اإلمام من اخلالف فهو 

أخري شيعتهم والبرصية من املعتزلة حيث قالوا: إن سميع بصري حي ال آفة به، كالم املهدي وبعض مت

(سامع مبرص) كونه مدركًا للمْدَرَكات فلهذا ال ُيْوصف عندهم بسامع مبرص إال عند وجود  ومعنى 

  املدرك، هذا ما يقتضيه احلال واملسألة حمققة يف األصول. انتهى [نقًال من االختيارات املؤيدية]

  هو اإلمام املهدي #.  – )٢(

  كالقريش والنجري.  – )٣(



  التوحيد كتاب       ٤٦ 

  ما مر.  :لنا

  يدرك املدركات؟  مَ بِ فإن قيل: فَ 

لبطالن األمور واملعاين كام مر،  ؛يدركها عىل حقيقتها بذاته تعاىل :قلت وباهللا التوفيق

  ألن علمه ذاته كام تقرر.  ؛يدركها بعلمه :%وهذا معنى قول األئمة 

 
   .)١(خالفًا لبعض أهل امللل الكفرية

مع القدرة عىل إجبار  ،ومل يوجد كل األشياء دفعةلنا: مل جيرب اهللا تعاىل من عصاه، ق

  وعدم املانع.  ،من عصاه، وعىل إجياد كل يشء دفعة

  فدل ذلك عىل غناه. 

سم، واهللا جوهام عرضان ال يكونان إال يف  ،وأيضًا ال حيتاج إال ذو شهوة أو نفار

 تعاىل.  تعاىل ليس بجسم ملا يأيت إن شاء اهللا

 
  وصفوة الشيعة واملعتزلة وغريهم: واهللا تعاىل ال يشبه شيئًا من خلقه.  %العرتة 

  : بل اهللا تعاىل جسم.)٥(واحلشوية، )٤(واحلنابلة، )٣(، واجلواليقي )٢(هشام بن احلكم

                                                             
  كفنحاص اليهودي.  – )١(

قال حمقق األساس: هشام بن احلكم الرافيض من الشيعة املجسمة، أدرك زمن املأمون اخلليفة العبايس  – )٢(

  هـ وله أتباع يعرفون باهلشامية. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح.٢١٨املعروف 

امل اجلواليقي من املجسمة، موىل برش بن مروان أبو احلكم، كان من سبي اجلوزجان ثم هشام بن س – )٣(

فًا وثقه اإلمامية ورووا عنه. انظر عنه معجم رجال احلديث ج  ، متت من ٣٠٥ -٢٩٧، ص١٩صار عالَّ

  حوايش اإلصباح عىل املصباح. 

  تقدمت ترمجتهم. – )٤(

قال الرشيف ما معناه: وأما احلشوية فال مذهب هلم معني، وأمجعوا عىل اجلرب والتشبيه وجسموا، وقالوا  – )٥(

= 



  ٤٧ -    ]مكان بذي ليس واهللا[ فرع

 ،فيه مثلها )١(دليل احلدوثحلصول ؛ جسًام لكان حمدثًا كسائر األجسامقلنا: لو كان تعاىل 

ءٌ ﴿ :وقال تعاىل ،ثوقد مر الدليل عىل أنه تعاىل ليس بمحدَ  ْ َ
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  واملعتزلة وغريهم: وليس بذي مكان.  ،، وصفوة الشيعة%العرتة 

  بل هو عىل رسير.  :املجسمة

  : بل عليه بال استقرار. )٢(الكالبية

  وبعض الكرامية: بجهة فوق.

  الصوفية: بل حيل يف الكواعب احلسان ومن أشبههن من املردان. 

واهللا تعاىل ليس بجسم وال عرض؛  ،قلنا: احلالُّ ال يكون رضورة إال جسًام أو عرضاً 

لِِه ﴿ث كام مر، ولقوله تعاىل: إذ هام حمدثان كام مر واهللا تعاىل ليس بمحدَ 
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وذلك ثابت  ،: العرش عبارة عن عز اهللا تعاىل وملكه)٣(ونشوان %مجهور أئمتنا 

                                                                                                                                                             
باألعضاء وقدم ما بني الدفتني من القرآن ويسمون أنفسهم بأهنم أصحاب احلديث، وأهنم أهل السنة 

ايات، عدة وهم بمعزل من ذلك، وينكرون اخلوض واجلدل ويقولون عىل التقليد يف ظاهر الرو

  األكياس. 

  وهو أثر التدبري ومقارنته للعرض احلادث. متت من كتاب عدة األكياس – )١(

الكالبية: هم فرقة من نابتة احلشوية أتباع حممد بن عبداهللا بن كالب القطان وهو من نابتة احلشوية،  – )٢(

  قدم كالم اهللا. هـ وهو أول من عرف عنه القول ب٢٤٠ورئيس الفرقة الكالبية، مات بعد سنة 

القايض نشوان بن سعيد احلمريي، من العلامء الكبار ولكنه مل ينتفع بعلمه، ورفض مذهب أهل البيت  – )٣(

= 



  التوحيد كتاب       ٤٨ 

  لغة، قال ربيعة بن عبيد: 

 
 

 
 

  وقال زهري:  

 
 

 
 

  وقال رجل من بني كلب:  
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جماز، عرب  ]٧٥[الزمر:  ﴾َوت

اهللا سبحانه عن تعظيم املالئكة صلوات اهللا عليهم له أبلغ تعظيم بقوله تعاىل: 

﴿ 
َ

اف
َ
حيث كان ال يعرف املخاطب التعظيم البالغ يف الشاهد إال للملوك عند  ﴾ح

هتا   فعرب اهللا تعاىل عنه كذلك.  ،احلفوف هبا وهي عىل أِرسّ

 ﴿وقوله تعاىل: 
َ
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َ
 ر

َ
ش

ْ
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ُ
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ْ َ
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ٌ
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، معناه: ويتحمل ]١٧[الحاقة:  ﴾ف

  أمر ملكه تعاىل من احلساب وغريه ثامنية أصناف من املالئكة. 

ولوحظ يف  ،والكريس: عبارة عن علمه تعاىل؛ ألن الكريس يف أصل اللغة: العلم

  قال أبو ذؤيب اهلذيل:  ،استعامهلا

   
 

  

  أي ما تعلَّم. وقال غريه:  

 
 

  
 

  أهل علوم، ومنه قيل للصحيفة التي فيها العلم: كراسة. :أهل كرايس، أي :أي

  بل عن ملك اهللا سبحانه.  :وقيل

                                                                                                                                                             
عداوة ومهاجرة. [من الآللئ املضيئة  -#-ـ % ـ ومواالهتم، وقع بينه وبني اإلمام أمحد بن سليامن 

  لوامع األنوار ].  بترصف، انظر إىل كالم اإلمام جمدالدين (ع) عنه يف كتابه



  ٤٩ -    ]الحلول نفي في[ فرع

  وقيل: بل قدرته. 

  وقيل: بل تدبريه. 

  احلشوية: بل العرش رسير، والكريس دونه. 

  .)١(ال حيتاج إىل ذلك إال املخلوق؛ ملا مر :قلنا

  . %وغريه: جيوز أن يكونا قبلتني للمالئكة  #املهدي 

  قلنا: ال دليل، وال وثوق برواية احلشوية. 

 

  أكثر العقالء: واهللا ليس بعض خلقه. 

  بعض النصارى: بل احتد باملسيح فصار إياه. 

  .- تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً –الصوفية: بل احتد بالبغايا واملردان فصار إياهم 

فصريورته حمدثًا حمال، وقال  ،ملا مر ؛واهللا تعاىل ليس بمحدث ،قلنا: ذلك حمدث

 ﴿تعاىل: 
ُ
اه

َ
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َ
 ه

ُ
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َ
ه
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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  .]٢٣[الجاثیة:  ﴾ اآلية.. .أ

 

  الردية.  »يزدان«من فكرة » نمَ رَ هْ إِ «حدث  :واهللا ال حتله األعراض، خالفًا ملن قال

  وملن قال: جيوز عليه البداء؛ إذ هو فرع الغفلة. 

  وقد ثبت بام مر أنه تعاىل ليس بجسم.  ،غفلة ال حتل إال يف األجساملقلنا: الفكرة وا

                                                             
  من أن اهللا تعاىل غني عن كل يشء. متت من كتاب عدة األكياس – )١(



  التوحيد كتاب       ٥٠ 

 

  واللوح املذكور يف القرآن عبارة عن علمه تعاىل.  :%مجهور أئمتنا 

  وهو أول خملوق.  ،احلشوية: بل هو عىل حقيقته

  ال حيتاج إىل الرصد إال ذو غفلة، وقد بطل بام ذكرناه آنفًا أن يكون اهللا تعاىل كذلك.  :قلنا

، معارض برواية عن بعض أكابر أهل البيت عن النبي »إنه أول خملوق« :وقولكم

واشتهر ذلك عن الويص صلوات اهللا  ،((إن أول ما خلق اهللا فتق األجواء)) :÷

   .عليه، وهو توقيف

  فالعقل يقيض بعدم صحة حاّل ال يف حمل.  ،فإن سلمنا التعادل

   .%جيوز أن يكون لتعليم املالئكة  :#املهدي 

 # )١(ق برواية احلشوية، وإن سلم فمعارض برواية اهلاديقلنا: ال دليل وال وثو

                                                             
هو اإلمام اهلادي إىل احلق املبني، أبو احلسني حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إسامعيل بن  – )١(

مخس وأربعني باملدينة املطهرة سنة ولد إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب %. 

قال اإلمام املنصور باهللا #: كان أسديًا أنجل العينني، غليظ الساعدين بعيد ما صفته #:  ومائتني.

سنة ثامنني ومائتني، أقام اهللا به قيامه #:  بني املنكبني والصدر، خفيف الساقني والعجز، كاألسد.

م خاتم النبيني، وآثار سيد الدين يف أرض اليمن، وأحيا به رسوم الفرائض والسنن، فجّدد أحكا

الوصيني، وله مع القرامطة اخلارجني عن اإلسالم نيف وسبعون وقعة، كانت له اليد فيها كلها، ومع 

بني احلارث، نيف وسبعون وقعة. وخطب له بمكة املرشفة سبع سنني، كام ذكر ذلك يف عمدة الطالب، 

أمري املؤمنني #، قال: (ما من فتنة إال وأنا وغريه. وفيه آثار عن جده النبي وأبيه الويص، منها: عن 

أعرف سائقها وناعقها، ثم ذكر فتنة بني الثامنني واملائتني (قال): فيخرج رجل من عرتيت اسمه اسم نبي، 

بيده إىل اليمن، ÷ يميز بني احلق والباطل، ويؤّلف اهللا قلوب املؤمنني عىل يديه). وأشار الرسول 

 يف هذه اجلهة اسمه حييى اهلادي حييي اهللا به الدين)). وملا انترشتوقال: ((سيخرج رجل من ولدي 

فضائُله، وظهرت أنواره وشامئله، وفد إليه وفد أهل اليمن، فسألوه إنقاذهم من الفتن، فساعدهم وخرج 

= 



  ٥١ -    ]اللوح معنى[

ثم يلقيه  ،: ((إن اهللا سبحانه يلقي ما يريد من وحيه إىل امللك األعىل÷عن النبي 

  امللك إىل الذي حتته)) أو كام قال. 

                                                                                                                                                             
 اخلرجة األوىل، ثم كرَّ راجعًا ملا شاهد من بعض اجلند أخذ يشء يسري من أموال الناس، فنزل بأهل اليمن من

الشدائد والفتن ما ال قَِبَل هلم به، فعاودوا الطلب وتّرضعوا إليه، فأجاهبم وخرج ثانيًا عام أربعة وثامنني. 

، ÷(يا أهل اليمن لكم عّيل ثالث: أن أحكم فيكم بكتاب اهللا وسنة رسوله  ومن كالمه املأثور:

طاعة ما أطعُت اهللا). ولقد وأن أقدمكم عند العطاء، وأتقدمكم عند اللقاء، ويل عليكم: النصح، وال

أقسم يف بعض مقاماته أنه ال يغيب عنهم من رسول اهللا إال شخصه (إن أطاعوه). كان # ال يتمكن 

من إمالء مسألة إال وهو عىل ظهر فرسه يف أغلب األوقات، ومن مؤلفاته: كتاب األحكام، واملنتخب، 

اب التوحيد، وكتاب القياس، وكتاب وكتاب الفنون، وكتاب املسائل، ومسائل حممد بن سعيد، وكت

املسرتشد، وكتاب الرد عىل أهل الزيغ، وكتاب اإلرادة واملشيئة، وكتاب الرضاع، وكتاب املزارعة، 

وكتاب أمهات األوالد، وكتاب العهد، وكتاب تفسري القرآن ستة أجزاء، ومعاين القرآن تسعة أجزاء، 

وكتاب السنة، وكتاب الرد عىل ابن احلنفية،  وكتاب الفوائد جزآن، وكتاب مسائل الرازي جزآن،

وكتاب تفسري خطايا األنبياء، وكتاب أبناء الدنيا، وكتاب الوالء، وكتاب مسائل احلسني بن عبداهللا 

(الطربي)، ومسائل ابن أسعد، وكتاب جواب مسائل نصارى نجران، وكتاب بوار القرامطة، وكتاب 

ة والوصاية، وكتاب مسائل أيب احلسني، وكتاب الرد عىل أصول الدين، وكتاب اإلمامة وإثبات النبو

اإلمامية، وكتاب الرد عىل أهل صنعاء، والرد عىل سليامن بن جرير، وكتاب البالغ املدرك يف األصول 

باهللا #: وقد تركنا قدر ثالثة  قال اإلمام املنصوررشحه اإلمام أبوطالب، وكتاب املنزلة بني املنزلتني. 

قبضه اهللا إليه وفاته: ة التطويل، وهي عندنا معروفة موجودة. انتهى كالم اإلمام #. عرش كتابًا كراه

شهيدًا بالسّم، وهو يف ثالث ومخسني سنة، ليلة األحد لعرش بقني من ذي احلجة سنة ثامن وتسعني 

سه بصعدة، وروى الس يد ومائتني، ودفن يوم االثنني يف قربه الرشيف املقابل ملحراب جامعه الذي أسَّ

أبو العباس # أنه نعي إىل اإلمام النارص األطروش فبكى بنحيب ونشيج، وقال: اليوم اهندَّ ركن 

# رأى نورًا ساطعًا يف حال حياته، واختّط  مشهدهاإلسالم.  بصعدة من أرض اليمن، وقد كان 

يسع احلال اإلتيان اجلامع املقدس عىل جذوة ذلك النور. ذكر ذلك بتاممه يف (األسانيد اليحيوية) يف قصة ال 

هبا، وكان ذلك أول أساس لصعدة هذه املوجودة املعمورة بربكته، وكانت صعدة القديمة حتت جبل تلمص 

  حممد، وأمحد، واحلسن. [متت نقًال من التحف رشح الزلف بترصف].أوالده املعقبون: كام هو املشهور. 



  التوحيد كتاب       ٥٢ 

فلة؛ إذ ال حيتاج إىل هو أول خملوق يستلزم الغ :فإن سلم التعادل يف العدالة، فقوهلم

  ألن اهللا ليس كذلك، ملا مر.  ؛رض املالئكة إال ذو غفلة، وذلك يبطلهالرصد حتى حي

 

مجيعًا وصفوة الشيعة واملعتزلة وغريهم: واهللا سبحانه ال تدركه األبصار  %العرتة 

ال يف الدنيا وال يف اآلخرة؛ ألن كل حمسوس جسم أو عرض فقط، وكل جسم أو عرض 

  حمدث ملا مر. 

  .)١(بل ُيرى يف اآلخرة بال كيفاألشعرية: 

  قلنا: ال يعقل. 

  الرازي: معناه معرفة رضورية وعلم نفيس بحيث ال يشك فيه. 

 قلت وباهللا التوفيق: فاخلالف حينئٍذ لفظي. 

  ُيرى بحاسة سادسة. : )٢(رضار

   .فإن عنى به ما ذكره الرازي فاخلالف لفظي أيضاً  ،قلنا: ال يعقل

  وقد مر إبطاله.  ،كاملرئيات بناء عىل مذهبهم :املجسمة

 (﴿قالوا: قال اهللا تعاىل: 
ٌ
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  ((سرتون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر)). 

                                                             
يتصف بأي صفة من الصفات فال يوصف ومعنى قوهلم: بال كيف، أي: بال صفة، أي يرى لكن ال  – )١(

  بالفوقية والتحتية والطول والعرض وغري ذلك من صفات األجسام. 

رضار بن عمرو الغطفاين قاض من كبار املعتزلة طمع يف رئاستهم يف بلده فلم يدركها فخالفهم  – )٢(

فكفروه وطردوه، وصنف نحو ثالثني كتابًا. قال فيه اجلشمي: ومن عده من املعتزلة فقد أخطأ؛ ألنا 

  هـ. أهـ أعالم ١٩٠نتربأ منه فهو من املجربة. تويف نحو 



  ٥٣ -    ]الرؤية في[ فرع

 ﴿معنى قوله تعاىل:  :قلنا
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 ﴿وقوله تعاىل حاكيًا عن األشقياء: 
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هو حسان بن ثابت األنصاري اخلزرجي، من فحول الشعراء يف اجلاهلية واإلسالم، روى عنه عمر  – )١(

وأبو هريرة وعائشة، مات قبل األربعني يف خالفة عيل #، وقيل سنة مخسة وأربعني وله مائة 

  ). ١١٨/ص٣/ ج٣وعرشون سنة، وكان عثامنيًا. متت نقًال من كتاب لوامع األنوار (ط

: الكميت بن زيد الكويف، ٣٨٨سد مرض بن نزار، قال يف سري أعالم النبالء اجلزء اخلامس صهو من أ – )٢(

أقدم شعراء وقته، قيل: بلغ شعره مخسة آالف بيت، روى عن الفرزق وأيب جعفر الباقر..إىل قوله: قال 

قال أبو عكرمة أبو عبيدة: لو مل يكن لبني أسد إال الكميت لكفاهم حببهم إىل الناس وأبقى هلم ذكرًا. و

الضبي: لوال شعر الكميت مل يكن للغة ترجامن، وال للبيان لسان. مدح عيل بن احلسني فأعطاه من 

عنده من بني هاشم أربعامئة ألف..إلخ كالمه. قال املربد: وقف الكميت وهو صبي عىل الفرزدق وهو 

، ولكن يرسين أن تكون أمي؛ ينشد فقال: يا غالم أيرسك أين أبوك؟ فقال: أما أيب فال أبغي به بدالً 

فحرص الفرزدق وقال: ما مر يب مثلها. قلت: قال ابن عساكر: ولد سنة ستني، ومات سنة ست 

وعرشين ومائة، وهو أعرف من أن يوصف..إلخ. متت نقًال من عيون املختار لإلمام جمدالدين املؤيدي 

  # بترصف يسري. 
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 ﴿قوله تعاىل:  :ولنا
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  واهللا تعاىل مل يلد ومل يولد. 

  بعض اليهود: بل ولد عزيراً. 

  بل ولد عيسى.  :بعض النصارى

  بل هم أبناء اهللا.  :بعض اليهود وبعض النصارى معاً 

 ،وال ينفصل إال عنه ،احللول ثم االنفصال، وال حيل إال يف جسمقلنا: الولد يستلزم 

  ملا مر.  ؛واهللا تعاىل ليس بجسم
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 ﴿وقال تعاىل: 
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َ
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ُ
اَوق ً

َ
 َو

ْ
بام يأيت إن  )١(وقد صح، ]١١١[اإلسراء:  ﴾تِخذ

  شاء اهللا تعاىل. 

 

إذ ال تأثري لغري  فناء ال يكون إال بقدرة قادر؛واهللا سبحانه ال جيوز عليه الفناء؛ ألن ال

   .)٢(ملا مر ؛فال تعلق به القدرة ،القادر كام مر، واهللا سبحانه ليس من جنس املقدورات

                                                             
  عدة األكياس أي: القرآن واالستدالل به. متت من كتاب – )١(

  من أنه ليس بجسم وال عرض فاستحال عليه الفناء.  – )٢(



  ٥٥ -    ]اهللا على الفناء استحالة في[ فصل

والذات ثابتة يف األزل وهو ال يتخلف  ،بعض العلية: بل ألن ذاته أوجبت وجوده

  عنها، كام مر هلم. 

سلم ما ادعوه لزم وجود سائر الذوات بذلك اإلجياب يوإن ، )١(عليهمما مر  :لنا

إذ هو إجياب بال اختيار، فام وجود بعض الذوات  ؛حيث جعلوها ثابتة يف األزل ؛عندهم

إن شاء  )٣(وذلك باطل بام يأيت، )٢(كذلكولزم عدم فنائها  ،به أوىل من بعض كام مر لنا

  اهللا تعاىل. 

  ولزم أيضًا أن يكون هللا سبحانه تأثريان: 

  تأثري اختيار، وهو: خلقه ملخلوقاته. 

  وال يضطر إال املخلوق.  ،وهو: إجياب ذاته لصفاته ،وتأثري اضطرار

  بل ألن املقتيض أوجب وجوده تعاىل، كام مر هلم.  :املقتضية

  . )٤(وال تفنى كام مر ،، وإن سلم لزم أن توجد سائر الذواتعليهم لنا: ما مر

 ،ولزم أن يكون اهللا حمتاجًا إىل ذلك املقتيض؛ إذ لواله ملا كان تعاىل موجوداً وال حياً 

  . وال قادراً وال عاملاً 

  فإن قيل: فهل يكفرون كاملجربة؟ 

 ؛يكون اهللا سبحانه مضطرًا أو حمتاجًا إليه حتقيقاً  ،ألهنم مل يثبتوا شيئًا حمققاً  ؛قلت: ال

حيث  ؛وإنام أخطأوا ،لتاليش ذلك كام مر، فلم جيهلوا باهللا سبحانه، ومل يتعمدوا سب اهللا

                                                             
  من أنه ال تأثري للعلة وأن صفاته ذاته، وأن وجود املوجود هو املوجود.  – )١(

  أي كام قالوه يف ذات اهللا تعاىل. متت من كتاب عدة األكياس – )٢(

  يف فصل فناء العامل. متت من كتاب عدة األكياس – )٣(

هلم من أن املقتيض وهو الصفة األخص ثابت لكل ذات عندهم ومن أن تأثريه تأثري إجياب ال اختيار. متت  – )٤(

  من كتاب عدة األكياس



  التوحيد كتاب       ٥٦ 

 ﴿ثم عليه؛ لقوله تعاىل: وا لذلك الالزم، ومن مل يتعمد سب اهللا فال إبهمل ينت
َ
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  . )١(، ومل يفصل]٥[األحزاب: ﴾ن

  ((رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان)) ومل يفصل.  :÷وكقوله 

أفعاالً قبيحة ال بخالف املجربة؛ فإهنم جهلوا باهللا سبحانه حيث أثبتوا له تعاىل 

وسبوا اهللا سبحانه بنسبتها إليه عمدًا، حيث نبههم علامء العدلية  ،تتالشى فكفروا بذلك

  يف كل أوان، فكفروا أيضًا بذلك. 

 

  واهللا ال إله غريه. 

  ، وبعض النصارى.)٣(، واملجوس)٢(والثنوية ،خالفًا للوثنية

ا﴿من الزم كل كفؤين اختالف مرادهيام، فـ :قلنا
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، ولرأينا آثار ]٩١[المؤمنون:  ﴾

ومل يقع يشء من ذلك فهو إما أن يكون لعدم اآلهلة إال  ،، وألتتنا رسلهمواحدصنع كل 

  فهو الذي نريد.  ،اهللا

أو لالضطرار إىل املصاحلة أو لقهر الغالب املغلوب، وأيًا ما كان فهو عجز، والعجز 

ملا ثبت  ؛وليست إال للمخلوقني ،واآلالت ددإذ هو َوَهن العُ  ،ال يكون إال للمخلوقني

                                                             
  بني خطأ وخطأ. متت من كتاب عدة األكياس – )١(

رية. الثنوية هم: من أثبت مع اهللا إهلًا غريه، وتطلق عىل من قال بإهلني إله خري وإله رش، وهم فرق كث – )٢(

  متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح. 

املجوس: هم الذين يقولون بصانعني: (يزدان) وهو فاعل اخلري بزعمهم وهو عندهم اهللا تعاىل عن  – )٣(

قوهلم. و(إهرمن) وهو الشيطان فاعل الرش، ويقولون: (إهرمن) حدث من فكرة (يزدان) الردية، وهلم 

  متت جمموع السيد محيدان #. أقوال ظاهرة الفساد رسيعة البطالن. 



  ٥٧ -    فرع

وألن املخلوق ليس  ،من غناه سبحانه عن كل يشء ملا مر، وذلك مبطل لكوهنم آهلة

  واململوك ال يشارك املالك يف ملكه.  ،لكونه مملوكاً  ؛القبكفء للخ

 

قديمة  )١(واجلمهور: وال قديم غري اهللا تعاىل، خالفًا ملن أثبت معاين %العرتة 

  .)٢(وكالمًا قديامً 

 ،قلنا: يلزم أن يكون للقدماء ما له تعاىل من اإلهلية لعدم املخصص ولعدم الفرق

  وقد بطل أن يكون غريه إهلًا بام مر. 

 

ملا ثبت أنه  ؛لتعذر تصوره تعاىل العقالء من معرفة ذاته إال ما مر؛ومل يكلف اهللا عباده 

وتعذر فهم التعبري عن  ،والتصور إنام يكون هلام رضورة ،تعاىل ليس بجسم وال عرض

 ،اعر وهي احلواس اخلمسألن التعبري إنام يفهم رضورة عام يصح أن يدرك باملش ؛كنهها

وما يلحق هبا وهو: الوجدان املدرك به نحو لذة النفس وأملها، يفهم املخاطب ما كان 

وال  ،أو يفهم املخاطب مثله بالتعبري املعروف الداللة عىل ذلك املدرك عنده ،أدركه هبا

يكون  وقد بطل بام مر أن ،جسًام أو عرضاً ما كان يصح أن يدرك باملشاعر والوجدان إال 

  تعاىل جسًام أو عرضًا فثبت تعذر فهم التعبري عن كنه ذاته تعاىل. 

كاآلثار  صانعهواعلم أن العلم بأن للمصنوع صانعًا ال يستلزم معرفة كنه ذات 

  املوجودة يف القفار. 

                                                             
  هم األشعرية والكرامية.  – )١(

  هم األشعرية واحلشوية.  – )٢(



  التوحيد كتاب       ٥٨ 

، ورضار: وله تعاىل )٢(وأبو احلسني البرصي، وحفص الفرد ،# )١(اإلمام حييى

  ماهية خيتص بعلمها. 

قلنا: املاهية ما يتصور يف الذهن، وقد امتنع أن يتصوره اخللق حيث مل يتمكنوا إال من 

  تصور املخلوقات اتفاقًا بيننا وبينهم. 

تعاىل ليس بتصور اتفاقًا كذلك، فإن أرادوا بذلك ذاتًا ال حييط هبا  )٣(وعلم اهللا

  املخلوق علًام فصحيح. 

  : إنه ما يعلم اهللا سبحانه من ذاته إال مثل ما يعلم هو. - امً ِس قْ مُ –أبو هاشم 

ا﴿قلنا: قال تعاىل: 
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  . رال كإحاطة األسوا ،ال يغيب يشء عن علمه :سبحانه قد أحاط بكل يشء علًام بمعنى

                                                             
هو اإلمام املؤيد باهللا أبو إدريس حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم بن يوسف بن عيل بن إبراهيم بن  – )١(

حممد بن أمحد بن إدريس بن جعفر الزكي بن عيل النقي بن حممد التقي اجلواد بن اإلمام عيل الرضا بن 

ني السبط بن اإلمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن سيد العابدين عيل بن احلس

الويص %. هذا اإلمام من ِمنَِن اهللا عىل أرض اليمن، وأنواره املضيئة يف جبني الزمن، نفع اهللا بعلومه 

األئمة، وأفاض من بركاته عىل هذه األمة، وله الكرامات الباهرة، والدالالت الظاهرة. قيامه: بعد وفاة 

ة. ومن مؤلفاته: يف أصول الدين الشامل أربعة اإلمام حممد بن املطهر سنة تسع وعرشين وسبعامئ

جملدات، والتمهيد جملدان، والنهاية جملدان، واملعامل الدينية جملد، واإلفحام للباطنية جملد، ومشكاة 

األنوار جملد، والتحقيق يف التكفري والتفسيق جملد. ويف أصول الفقه: كتاب احلاوي ثالثة جملدات، 

جملد، وكان يسمي مصنفاته التعاليق تواضعًا، وهي التي اغرتفت منها العلوم، والقسطاس جملدان، واملعيار 

وبلغت كراريسها بعدد أيامه. وفاته: سنة تسع وأربعني وسبعامئة، عن اثنتني وثامنني سنة، مشهده بمدينة 

  ذمار، وكان يسمع وقت وفاته نداء لفظه إمام علم وهدى [انتهى نقًال من كتاب التحف رشح الزلف].

  هو حفص بن الفرد املرصي البرصي: كان معتزليًا ثم انتقل إىل مذهب اجلرب.  – )٢(

  أي علمنا باهللا سبحانه وتعاىل. متت من كتاب عدة األكياس – )٣(



  ٥٩ -    فصل

 

: وكون اهللا عاملًا بام سيكون وقادرًا عىل ما سيكون ال )١(املعتزلةوبعض  %أئمتنا 

  حيتاج إىل ثبوت ذات ذلك املعلوم واملقدور يف األزل. 

؛ ليصح تعلق العلم والقدرة بل جيب ثبوهتا: )٢(وبعض املعتزلة ،بعض صفوة الشيعة

  . إذ لو مل تكن ثابتة مل يكن تعاىل عاملًا وال قادراً  هبا؛

وال فرق أيضًا بني  ،فيلزم بطالن ما يستلزمها ،قلنا: يستلزم احلاجة، وقد مر بطالهنا

الثبوت والوجود يف العربية؛ فلو كان لفظ ثابت يطلق عليها يف األزل حقيقة كام زعموا 

  وبطالن ذلك متفق عليه.  ،لكان لفظ موجود كذلك، ولكانت ال أول لوجودها

فلو كان يوجب الثبوت لزم  ،متعلق بصفة ما سيكون الوجوديةوأيضًا علم اهللا تعاىل 

لصحة تعلق العلم هبا  ؛لثبوت صفته الوجودية ؛أن يكون ما سيكون موجوداً يف األزل

  كالذات لعدم الفرق، وذلك معلوم البطالن عند اجلميع. 

  ليس مرادهم بثبوهتا إال تصورها.  :#بن عيل بن داود  )٣(اإلمام احلسن

   التوفيق: وفيه نظر؛ ألن علم اهللا تعاىل ليس بتصور. قلت وباهللا

                                                             
  كأيب اهلذيل وأيب احلسني البرصي وحممود بن املالمحي وأيب القاسم بن شبيب.  – )١(

  القضاة وغريهم. كأيب هاشم وأيب عبداهللا البرصي وقايض  – )٢(

اإلمام الويل النارص لدين امللك العيل احلسن بن عيل بن داود بن احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد %.  – )٣(

قيامه: سنة ست وثامنني وتسعامئة، ومل يزل هاديًا للخلق، نارصًا للحق، إىل أن أرسه األتراك بجبل ِهنْوم 

وتسعامئة، ومكث يف اليمن سنة، ثم وّجهوه  سادس عرش شهر رمضان املعظم سنة ثالث وتسعني

وأوالد املطهر بن اإلمام حييى رشف الدين إىل السلطنة، وهلذا اإلمام كرامات عديدة، ومل يزل يف احلبس 

  إىل أن قبضه اهللا سنة ست وعرشين وألف. [انتهى نقًال من كتاب التحف رشح الزلف].



  التوحيد كتاب       ٦٠ 

 
  : كلمة تدل وحدها عىل معنى غري مقرتن بزمان وضعًا، وهو غري املسمى. االسم

  الكرامية ومتأخرو احلنفية: بل االسم هو نفس املسمى. 

  إذًا لكان األمر كام قال الشاعر:  :قلنا

 
 

 
 

   :: لفظها مشرتك)١(والصفة 

  . )٢(ثبوت احليوان عىل حياته :عبارة عن ثبوت الذات عىل يشء، نحو- 

                                                             
قال موالنا اإلمام احلجة [جمدالدين املؤيدي] رضوان اهللا تعاىل وسالمه عليه: اعلم أن الصفة يف اللغة  – )١(

هلا معنيان: أحدهام: أن تكون مصدر الوصف، وهو الذي رصح به اإلمام يف القسم اخلامس، وهي هبذا 

كالعلم واحلياة يف املعنى عبارة عن الوصف وهو قول الواصف. وثانيهام: أن تكون اسًام للمعنى، 

# نفاه، وقرص  # اختار ثبوته، واإلمام املهدي  الشاهد، وهذا هو حمط األنظار؛ فاإلمام القاسم 

الصفة عىل املعنى األول، وهو الذي حكاه يف الصحاح عن النحويني حيث قال: وأما النحويون فليس 

عل، واالختالف إنام هو يريدون بالصفة هذا؛ ألن الصفة عندهم هو النعت، والنعت هو اسم الفا

ح  باعتبار أصل وضع اللغة، وإال فاإلمام املهدي ال ُينكِر جواز إطالق الصفة عىل املعنى جمازًا كام رصَّ

بذلك يف رشح القاليد، فاحلياة والعلم والقدرة عنده ليست صفات وإنام هي مدلوالت ملدلوالت 

م، كاالسم فإن مدلوله زيد مثًال، ومدلول الصفات، فمدلول الصفة قولك عاِمل، ومدلول عاِمل: العل

زيد: الذات، وهذا مام ال حيوج إىل تطويل، واالعتامد عىل ما ثبت يف الوضع، وكال اإلمامني عليهام 

السالم سابق يف مضامر احللبة، وهام باملحل األعىل من مراتب النقلة، ولكن ملا تباين نظرهام فالذي 

له اإلمام القاسم ألنه املثبت وإثباته عن حتقيق، ومن يعلم حجة يقتضيه مذهب الرتجيح األخذ بام نق

عىل من ال يعلم، ويف القول هبذا محل قوليهام عىل ما جيب هلام من تعظيم شأهنام، وجتليل حقهام؛ إذ غايته 

أن يقال: إن اإلمام املهدي مل يثبت له أن لفظ الصفة موضوع للمعنى يف اللغة، واإلمام القاسم ومن قال 

ذلك ثبت هلم، وأما األخذ بقول اإلمام املهدي # فهو يوجب طرح نقل اإلمام القاسم وغريه من ب

العلامء الذين نقلوا ذلك ورده وعدم الوثوق به، وهذا عني العدول عن منهاج اإلنصاف، وركوب 

وفيق كاهل اللجاج واالعتساف، وقد رجح كالم اإلمام ولده احلسني وغريه من األعالم، واهللا ويل الت

  وحسن اخلتام. [االختيارات املؤيدية].

  هذا حد الصفة عند علامء الكالم.  – )٢(



  ٦١ -    والصفة االسم باب

  وعبارة عن يشء هو الذات نحو: قدرة اهللا. - 

فإنه  ،(أحد) نريد به اهللا تعاىل :نحو قولنا ،وعبارة عن اسم لذات وضع باعتبار تعظيم- 

  عبارة عن ذاته تعاىل باعتبار كونه املتفرد بام ال يكون من األوصاف اجلليلة إال له تعاىل. 

باعتبار معنى غري أسامء الزمان واملكان واآللة نحو قولنا:  )١(وعن اسم لذات- 

  ، نريد به إنسانًا فإنه اسم له باعتبار معنى وهو القيام. (قائم)

  ُعلِم ذلك باالستقراء.  ،) مثالً كريمٌ  ول الواصف: (زيدٌ وهو عبارة عن ق ،وبمعنى الوصف

  : ليست إال بمعنى الوصف فقط. #املهدي 

وذلك  ،قلنا: يلزم منه أن تكون صفاته تعاىل نحو كونه قادراً عبارة عن قول الواصف

   البطالن. بنيِّ 

فعل : لو كانت الصفة اسًام لذات باعتبار معنى لزم أن يكون من قام قد )٢(#وقال 

  ألنه باعتبار معنى وهو القيام.  ؛بنفسه صفة

  قلنا: ليس باسم. 

  : االسم والصفة عبارة عن قول الواصف فقط. #وقال 

قلنا: يلزم أن ال يفهم إال جمرد قوله فقط ال معناهام، وهو الذات وما يالزمها، وذلك 

  خالف املعلوم رضورة. 

فحكم  - ة أو املغايرة أو نحو ذلكاملامثلاألمورية: ما هو اسم لذات باعتبار معنى 

  وليس بصفة. 

قلنا: ال فرق عند أهل اللغة بني ذلك وبني ما هو اسم لذات باعتبار معنى غريها، إال 

   ء الزمان واملكان واآللة كام مر.أسام

                                                             
  هذا حد الصفة عند النحويني.  – )١(

  أي اإلمام املهدي #.  – )٢(



  التوحيد كتاب       ٦٢ 

 :نحو ،بزعمهم بأهنا غريٌ  عىل الذاِت  الزائدةَ  وامللجئ هلم إىل ذلك وصفهم األمورَ 

ومنعهم  ،العاملية زائدة عىل الذات مثل القادرية :نحو ،ية، أو ِمثٌْل العاملية غري القادر

  وصفها بأهنا قديمة أو حمدثة. 

  إذ ال مانع من دعوى أن سائر ما توصف به الصفات أحكام مثلها.  ؛الفرق حتكمقلنا: 

 
  اعلم أن من أقسام االسم احلقيقة واملجاز. 

اللفظ املستعمل فيام وضع له يف  :واصطالحاً  .ونفس اليشء ،الرايةفاحلقيقة لغة: 

  اصطالح به التخاطب. 

   :وتنقسم إىل

   .لغوية كأسد للسبع

  وعرفية عامة، وهي: التي ال يتعني ناقلها كقارورة. 

  وهي: التي يتعني ناقلها كالكالم هلذا الفن.  ،وخاصة

  : ممكنة عقالً. )١(وهي .ورشعية، كالصالة

  ف يف وقوعها: واختل

واجلمهور: وهي واقعة بالنقل عن معانيها اللغوية إىل معان خمرتعة  %فقال أئمتنا 

  رشعية كالصالة. 

  : وتصح بغري نقل كرمحن عىل ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل. - وباهللا التوفيق- قلت 

  وبعض املرجئة: مل تقع.  )٢(الباقالين

                                                             
  أي الرشعية.  – )١(

هـ. متت من ٤٠٣أبو بكر الباقالين: هو حممد بن الطيب، أشعري، ولد يف البرصة وتويف ببغداد عام  – )٢(

  حوايش اإلصباح عىل املصباح. 



  ٦٣ -    ]والمجاز الحقيقة في[ تمهيد

  وقد صارت للعبادة املخصوصة.  ،الصالة لغة الدعاء :قلنا

ألنه إنام أطلق ذلك  ؛قالوا: إنام صارت كذلك بعرف أهل الرشع ال بنقل الشارع

  عليها جمازاً فقط، فهي حينئذ عرفية خاصة ال رشعية. 

قلنا: أطلقه عليها وخصها به، ومل يعهد هلا اسم قبله خاص، وذلك حقيقة وضع احلقائق ال 

  ضع من األسامء ملعنى عند ابتداء الوضع جمازاً وال قائل به. وإال لكان كلام و ،التجوز

  وهي ما نقله الشارع إىل أصول الدين نحو: مؤمن.  ،ومن جزئياهتا: الدينية

  : مل تقع.)٢(، وابن احلاجب)١(الشريازي

واجتنب املقبحات  ،ق، وقد صار اسًام ملن أتى بالواجباتقلنا: املؤمن لغة: هو املصدِّ 
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ًا﴿قاال: قال اهللا تعاىل:  ِ ا
َ

 ص
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م
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ِ َو  بِا

ْ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
 ي

ْ
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َ
  وحق العطف املغايرة. ، ]٩[التغابن:  ﴾َوم

يف معناه األول ال  املنقوُل  قلنا: هو يف هذه اآلية حقيقة لغوية، واستعامل الناقل القوُل 

  ملعنى آخر كناقل طلحة لرجل.  يدل عىل عدم نقله ذلك القوَل 

  وثبتت بام مر.  ،فبطلت دعوى نفيها لعدم ما يدل عليه

ز] اا ]  

  والطريق.  ،واملجاز لغة: العبور

اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له يف اصطالح به التخاطب عىل وجه  :واصطالحاً 

                                                             
ـ. وفيات األعيان.٤٧٦هو أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الفريوز أبادي من متكلمي األشعرية، تويف سنة  – )١(   ه

ابن احلاجب: هو عثامن بن أيب بكر بن يونس أبو عمرو، جامل الدين، ابن احلاجب، فقيه مالكي، ولد  – )٢(

  هـ. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح. ٥٧٠يف أسنا (من صعيد مرص) عام 



  التوحيد كتاب       ٦٤ 

  .)١(مع قرينة عدم إرادته :والشافعي ،#يصح، ويزاد عىل مذهب غري القاسم 

  .)٤() (مطلقاً  وغريهام )٣(واإلسفرائيني )٢(خالفًا أليب عيل الفاريس؛ وهو واقع

  لنا: قوله: 

 
 

 
 

  وما يأيت إن شاء اهللا تعاىل. 

  ولإلمامية؛ يف الكتاب العزيز. 

ةِ ﴿قوله تعاىل:  :لنا
َ ْ

ر  ا
َ
ل ِمن  ا

َ
اح

َ
ن
َ
ا ج

َ
م

ُ
ه
َ
 

ْ
ِفض

ْ
  .]٢٤[اإلسراء:  ﴾وَاخ

  فيه، ويف السنة. ؛ )٥(وللظاهرية

  .)٦(((أنا مدينة العلم وعيل باهبا)) :÷وقوله  ،ما مر :لنا

  وتأويلهم جلميع ذلك بأهنا حقائق خالف املعلوم من لغة العرب فلتتبع. 

  [عالقات ااز]

وال بد من عالقة بني املدلول احلقيقي واملجازي، فإن كانت غري املشاهبة بينهام، 

  وإال فاالستعارة.  ،فاملرسل

   .فالتحقيقية ؛فإن ذكر املشبه به نحو: رأيت أسداً يرمي

                                                             
  ألن مذهب القاسم # والشافعي جواز إطالق اللفظ وأرادة معنييه احلقيقي واملجازي.  – )١(

هو أبو عيل احلسن بن أمحد بن عبدالغفار النحوي من كبار علامء النحو واللغة العربية  الفاريس: – )٢(

  هـ. أنباء الرواة. ٣٧٧وأصول الفقه، تويف ببغداد عام 

االسفرائيني: هو أبو إسحاق، وقيل: هو أبو حامد أمحد بن حممد بن أمحد، أصويل مشهور، من علامء  – )٣(

  هـ. ٤٠٦املعتزلة، تويف سنة 

  يف القرآن ويف غريه.  – )٤(

  هم أصحاب داود الظاهري، وهم الذين حيملون النصوص عىل ظاهرها مطلقًا.  – )٥(

  : أخرجه الطرباين واحلاكم يف مستدركه وابن عدي والعقييل عن ابن عباس.– )٦(



  ٦٥ -    ]والمجاز الحقيقة في[ تمهيد

فاملكنّي عنها،  ؛يفرتس األقران –كرم اهللا وجهه  -حو قولنا: عيل وإن ذكر املشبَّه ن

  استعارة تبعية.  »يفرتس«يفرتس األقران. ولفظ  :وهي تستلزم االستعارة التخييلة نحو

باملشاهبة إما  :هيوبياهنا،  ،وقد حرصت العالقة باالستقراء يف تسعة عرش نوعاً 

لصورة كاإلنسان،  »إنسانٌ « :اهرة فنقولأو باالشرتاك يف اجلنس أو يف صفة ظبالشكل، 

  للرجل الشجاع.  »أسدٌ «للمشارك له يف جنسه، و» زيدٍ  ثوُب «و

  باسم ما يؤول إليه كاخلمر للعصري.  )١(أو تسمية اليشء- 

  أو باسم ما كان عليه كالعبد للعتيق. - 

  أو باسم حمله نحو: سال الوادي. - 

ِ ﴿أو العكس نحو: -  ِة ا
َ ْ َ

ِ ر
َ
  .]١٠٧[آل عمران:  ﴾ف

  أو باسم سببه نحو: صليت الظهر. - 

ا﴿أو العكس نحو: - 
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 ﴿أو تسمية اخلاص باسم العام نحو: - 
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  العلامء.  :يونحو: اتفق الناس عىل صحة خرب الغدير، أ ،أطرافها

  كالعني للربيئة.  :أو تسمية الكل باسم البعض- 

  أو تسمية املقيد باسم املطلق نحو قول الشاعر: - 

 
 

 
 

  قبل يوم القيامة.  :أي 

  ، أي: املحكوم عليهم. »أصبحت ونصف الناس عيل غضبان«: )٢(أو العكس كقول رشيح- 

                                                             
  هذا وما بعده من أنواع العالقة، مام العالقة فيه غري املشاهبة.  – )١(

هو رشيح بن احلارث بن قيس الكندي القايض، من كبار التابعني، استقضاه عمر عىل الكوفة فأقام  – )٢(

قاضيًا مخسًا وسبعني سنة إال ثالث سنني يف أيام احلجاج امتنع فيها من القضاء يف فتنة ابن الزبري، 

= 



  التوحيد كتاب       ٦٦ 

 ﴿أو حذف املضاف نحو: - 
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 ﴿أو املضاف إليه نحو قوله تعاىل: - 
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 ﴿أو تسمية اليشء باسم آلته نحو: - 
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  الدية.  :أو باسم بدله نحو: أكل الدم، أي- 

  قولك لبخيل: فيك سامحة حاتم!! :أو باسم ضده نحو- 

  أو القلب نحو: عرضت الناقة عىل احلوض. - 

  أو املشاكلة يف القول حتقيقًا نحو قول الشاعر: - 

 
 

 
 

ِ ﴿: قوله تعاىل :أو تقديرًا نحو   ا
َ
ة

َ
غ

ْ
تطهري اهللا لنا باإليامن،  :، أي]١٣٨[البقرة:  ﴾ِصب

 ﴿عرب عنه تعاىل بكلمة: 
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ة
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ملا  ؛عليها بأول الكالم املدلوَل  ،املقدرةَ  صبغةً  لتشاكَل  ﴾ِصب

  كان يف النصارى وهم يزعمون أن من انغمس يف ماء أصفر وصبغ نفسه به فقد تطهر. 

ءٌ ﴿ :قوله تعاىل :القول نحوأو الزيادة يف -  ْ َ
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  .)١(وجهي معناه

وهي داخلة فيام ذكرت إال إطالق املعرف عىل املنكر نحو:  ،وقد زيد غري ذلك
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  بالتعريف اللفظي.  )٢(ويسميه نجم الدين ،بالالم حقيقةوالصحيح أنه من أقسام املعرف 

                                                                                                                                                             
ًا، واألطلس استعفى احلجاج بن يوسف من القضاء فأعفاه فلم يقض بني اثنني حتى مات وكان أطلس

هـ وهو ابن مائة سنة، وقيل ٨٧الذي ال شعر يف وجهه، وكان أعلم الناس بالقضاء، تويف رشيح سنة 

  غري ذلك. ح الثمرات بترصف. 

  وهو إذا كان لفظ الكاف حرف جر زائد فيكون املعنى: ليس مثله يشء.  – )١(

هو ريض الدين بن حممد بن احلسن االسرتاباذي النحوي املشهور، وهو صاحب كتاب رشح كافية  – )٢(

  ابن احلاجب وشافيته. 



  ٦٧ -    ]والمجاز الحقيقة في[ تمهيد

   .امتنع أن جيرى هللا من املجاز ما يستلزم عالقته التشبيه، إذا عرفت ذلك
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  . »جبة وقميصاً  يلقلت اطبخوا «ونظريه: 
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والعالقة تسمية احلال باسم حمله، واملحل غري  ،هنا عبارة عن الطاعة َب نْ أيضًا؛ ألن اْجلَ 

الذي هو اجلهة احلاصلة تلك  ،ألن ذلك تعبري عن الطاعة بكلمة اجلنب ؛اهللا تعاىل

                                                             
  قال يف الرشح: ال من تسمية الكل باسم اجلزء.  – )١(



  التوحيد كتاب       ٦٨ 

  الطاعة منها؛ ألن اجلنب يطلق عىل اجلهة قال الشاعر: 

 
 

 
 

  وأضيف إىل اسم اهللا تعاىل ألنه صار عبارة عن طاعته تعاىل. : من جهة صفحته، أي 

رمحن ورحيم] ]  

 ،حقيقتان دينيتان ال لغويتان؛ ألهنام لو كانا جمازًا الفتقرا إىل القرينة :ورمحن ورحيم

غري مضاف إال له تعاىل، » رحيم«و ،مطلقاً  »رمحن«بل ال جيري لفظ  ،وهام ال يفتقران

  وقد مر إبطاله.  ،ا لغويتني الستلزما التشبيهولو كانت

رمحن « :إذ مل يطلق عىل غريه لغة البتة، وقوهلم غري منقول؛ :ورمحن ،منقول :يمورح

  للمرأة احلسناء تعاىل اهللا الرمحن عن ذلك علوًا كبريًا.  ،»اهللا« :كقول الصوفية» الياممة

وفعل ذي احلنو  ،بني فعله تعاىلألن العالقة املشاهبة وأما رمحة اهللا تعاىل فمجاز؛ 

  والشفقة من خلقه. 

  ذلك ال يكون إال سامعًا اتفاقًا.  ومجيعُ 

 

لقوله تعاىل: جل وعال إجامعًا؛ وال جيوز هللا تعاىل من األسامء إال ما تضمن مدحًا له 
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  اجلمهور: وال يفتقر يشء إىل السمع إال املجاز. 

                                                             
يصف الشاعر قرن ثور الوحش خارجًا من جنب صفحة كلب الصيد أي جنبه حني أرسله عىل الثور  – )١(

د رشب نسوه عند مفتأد؛ فالسفود احلديدة التي يشوي هبا اللحم، والرشب اجلامعة من فنطحه كأنه سفو

  الناس جيتمعون عىل الرشاب، واملفتأد التنور واملوضع الذي يشوى فيه اللحم. 



  ٦٩ -    ]يجوز ال وما األسماء من اهللا على إطالقه يجوز فيما[ فصل

  قلت وباهللا التوفيق: وما سمى به تعاىل نفسه من احلقائق الدينية. 

   .ومجهور األشعرية: بل واحلقيقة ،، والبلخي# )١(املرتىض

  ه تعاىل بام حيق له ممن عرفه ومل تبلغه الرسل وال مانع عقالً. قلنا: إذًا المتنع وصفُ 

 اهللا تعاىل اسًام له عىل ال جيرى» يشء«القاسم وظاهر كالم اهلادي عليهام السالم: و

  ليفيد املدح.  ؛: ال كاألشياءإال مع قيد

  إذ يفيد كونه تعاىل معلومًا. ؛ )٢(وأبو هاشم: جيوز بال قيد مطلقاً  #املهدي 

  : الَعَلم يفيد كون مسامه معلومًا، وليس بمدح كإبليس لعنه اهللا. قلنا

  مل يفد كونه تعاىل معلومًا إال مع قيد: ال كاألشياء؛ ألنه ال يعرفه إال من مل يشبهه.  )٣(وإن ُسلِّم

  إذ هو كاللقب.  ؛أبو عيل وأبو عبداهللا البرصي: بل سمعًا فقط

وال تضمن مدحًا، وليس  ،ألنه ال يفيد كونه تعاىل معلومًا من غري قيد ؛قلنا: يمتنع

                                                             
اإلمام املرتىض لدين اهللا أبو القاسم حممد بن حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم %. دعا إىل اهللا  – )١(

بعد وفاة أبيه، ومن مؤلفاته: كتاب األصول يف التوحيد والعدل، وكتاب اإليضاح يف الفقه، وكتاب 

اب اإلرادة، وكتاب النوازل جزآن، وجواب مسائل املغفيل، وجواب مسائل مهدي، وكتاب النبوة، وكت

املشيئة، وكتاب التوبة، وكتاب الرد عىل الروافض، وكتاب يف فضائل سيد الوصيني أمري املؤمنني عيل 

بن أيب طالب َصَلواُت اهللا َعَلْيه، وكتاب الرد عىل القرامطة، وكتاب الرشح والبيان ثالثة أجزاء، وكتاب 

ائرين، وكتاب تفسري القرآن تسعة أجزاء، وكتاب الرضاع، وكتاب مسائل الُقَدِميني، وكتاب مسائل احل

مسائل الطربيني مخسة أجزاء، وكتاب مسائل مهدي أربعة أجزاء، وكتاب مسائل ابن النارص، وكتاب 

مسائل البيوع ثالثة أجزاء، وكتاب مسائل عبداهللا بن سليامن، وجواب ابن فضل القرمطي، وفصل 

مام النارص سنة عرش وثالثامئة، وله من العمر اثنتان وثالثون املرتىض، وكتاب النهي. تويف أيام أخيه اإل

  سنة. وقربه بمشهد أبيه %. [انتهى نقًال من كتاب التحف رشح الزلف بترصف]. 

  أي عقًال وسمعًا.  – )٢(

أي وإن سلم أن كون االسم دال عىل أن مسامه معلوم يكفي يف جواز إطالقه عىل اهللا سبحانه فال نسلم  – )٣(

  أن لفظ يشء يفيد ذلك يف حق اهللا تعاىل إذ مل يفد..إلخ. متت من كتاب عدة األكياسلكم 



  التوحيد كتاب       ٧٠ 

  بَعَلم فلم يفد، واحلكيم ال خياطب إال باملفيد. 

 ﴿ وقوله تعاىل:
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ولليشء  ،عام لألشياء املتشاهبة، ]٢٨٢[البقرة:  ﴾وَا

  الذي ليس كاألشياء. 

 

  واجلاللة اسم هللا تعاىل بإزاء مدح، وليست بَِعَلم. 

  النحاة: بل هي َعَلم. 

  قلنا: الَعَلم يوضع لتمييز ذاٍت عن جنسها، واهللا تعاىل ال جنس له؛ ملا مر. 

معبود، والالم بدل من اهلمزة، فهي من  :قالوا: أصل اهللا: إله بمعنى: مألوه أي

ق كان عامًا لكل عِ كالصَّ  ،د ثم اختص باملعبود حقاً األعالم الغالبة؛ كان عامًا يف كل معبو

  ثم اختص برجل.  ،من أصابته الصاعقة

من دعوى علم  قلنا: ابتدأ جعلها للباري تعاىل سبحانه اسًام وقت الرشك به قريٌب 

   تعاىل قبل ذلك. بل األظهر أهنا اسم هللا ؛الغيب

ملتفرد بصفات اإلهلية، وال إذ هام بمعنى ااسامن له تعاىل بإزاء مدح؛  :وواحد وأحد

  لعدم تضمنه املدح. وز أن يكونا له بمعنى أول العدد؛ جي

 

  قادر.، نحو: )١(وصفات الذات

                                                             
قال السيد العالمة احلجة احلسني بن حييى املطهر حفظه اهللا يف القول السديد: هذا واعلم أن الصفات  – )١(

ثالث: صفات فعل، وصفات ذات، وصفات ذاتيات، فصفات الفعل التي يتصف هبا إذا فعل، ويشتق 

ا، له من ذلك الفعل صفة كخالق، ورازق، ومعطي، وحميي، ومميت، وقاتل، وآكل، وشارب، ونحوه

= 



  ٧١ -    ]والفعل الذات صفات بين الفرق بيان في[ فصل

ما يصح إثباهتا ونفيها نحو: خالق خللقه تعاىل، غري : وصفات الفعل: #املرتىض 

  خالق للمعايص. 

  األوىل: مالك ورب. واختلف يف مسألتني: 

  إذ هام بمعنى قادر.  ؛وغريه: وهام صفة ذاتية #املهدي 

  ال يكون إال بعد وجود اململوك.  املالكبل هام صفة فعل؛ ألن  :البلخي

  والرب من الرتبية، وال يكون إال بعد وجود املربى. 

ل التزامًا إذ ال يدالن عىل معنى قادر مطابقة ب ؛واحلق أهنام صفتا ذات ال بمعنى قادر

  كعامل، وال قائل بأن عاملًا بمعنى قادر. 

لثبوهتام لغة ملن مل يفعل ما وضعا له من حيث يقال: فالن رب  ؛وليستا بصفتي فعل

ك ما خلف أبوه وإن مل حيدث هذه الدار وإن مل يصنعها أو يزد فيها أو ينقص، وفالن مال

  له فقط. فهام صفتا ذات له تعاىل باعتبار كون اململوك فعالً، 

  ملا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل.  ؛ال جماز قطعاً  وهام حقيقتان قبل وجود اململوك

  وغفور.  ،حليم :والثانية

 ،من إسبال النعمفعل، أي فاعل للعصاة ضد االنتقام، وهام من صفات ال :أبو عيل

  وقبول توبة التائب.  ،والتمهيل

                                                                                                                                                             
وهذه يتصف هبا الفاعل إذا فعل، وتنتفي عنه إذا مل يفعل. وصفات الذات هي القائمة بالذات 

كاأللوان، والقدرة، والعلم، واحلياة، والسمع، والبرص، واإلرادة، والكراهة، واملحبة، ونحوها، فإن 

شأن ذاته، ومن  كانت مالزمة ال يمكن ختلفها عن موصوفها فهي الصفة الذاتية، ومعنى ذاتية أهنا من

حقيقتها، وأنه استحقها من أجل ذاته، أي من حقيقة ذاته، كالتحيز للجسم، فإنه ال يمكن ختلف اجلسم 

صفات ذات فقط، ويف حق الباري  -غري التحيز-عنها، وال ختلفها عنه، فالصفات املذكورة يف حقنا، 

لذات ثابتٌة هلا ال تتخلف عنها؛ ألهنا تعاىل صفات ذات ذاتية، وإن مل تكن حالة فيه لكنها منسوبة إىل ا

  ليست بفعل فاعل، وهذا هو الفرق بني صفة الذات، والذاتية، فافهم الفرق بينهام. 



  التوحيد كتاب       ٧٢ 

  تارك االنتقام. أي:  ،نفي أبو هاشم: بل صفتا

  ألنه معناه لغة.  ؛قلت: وهو احلق

 

  وفاقًا لبعض أهل العربية وأيب هاشم، فال يفتقر إىل السمع.  ،واهللا خالق ما سيكون حقيقة

  والفتقاره إىل القرينة.  ،لعدم حصول معنى املشتق منه وهو اخللق ؛اجلمهور: بل جماز

إذ ليس بمؤثر فيه، بل للواضع  ؛قلنا: االشتقاق ال يفتقر إىل حصول معنى املشتق منه

وقد حصل حيث يطلق عىل  ،أن يشتق من اسم ما سيحصل له مثل تسميته له وال مانع

ونصب القرينة ال بد  ،وبعده عىل سواء ،وحاله ،املشتق له قبل حصول معنى املشتق منه

 وليس ذلك إال لالشرتاك فقط، ففي ،ف ذلك باالستقراءرِ منها لكل واحد من الثالثة عُ 

  دعوى احلقيقة يف البعض دون البعض حتكم. 

  وأيضًا ال مانع من أن يقال: إنه خالق ما سيكون قبل ورود السمع، فلو كان جمازاً المتنع. 

 

  ورب كذلك.  ،وبرحيم غري مضاف ،وبرمحن مطلقاً  ،وخيتص اهللا تعاىل من األسامء باجلاللة- 

  إذ هو من الرتبية كام مر له.  ؛مضافالبلخي: جيوز أن يطلق رب عىل غريه تعاىل غري 

  سامع عىل غري اهللا تعاىل فامتنع. ال حيمله ال :قلنا

  وبذي اجلالل، وذي الكربياء، وبديع الساموات ونحوها. - 

  . )١(: وبثابت يف األزل، ال بقديم خالفًا لقوم يف الطرفني%أئمتنا - 

                                                             
أما الطرف األول فقال من أثبت الذوات يف العدم: ال خيتص اهللا بالثبوت يف األزل وفرقوا بني الثبوت  – )١(

جيوز إطالق لفظ قديم إال عىل اهللا؛ إذ معناه هو املوجود  والوجود. وأما الطرف الثاين فقال أبو عيل: ال

= 



  ٧٣ -    فصل

  .ه تعاىل يف األزل ملا مرقلنا: مل تثبت األشياء غريُ 

ِديمِ ﴿وقوله تعاىل: 
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  بني األمة بال تناكر.
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يف األزل وكل موجود سوى اهللا فهو حمدث؛ انتهى. وإذا أطلق لفظ قديم عىل غريه تعاىل فقال: حيمل 

  ﴾. َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديمِ  عىل املجاز كقوله تعاىل: ﴿



  العدل كتاب       ٧٤ 

 

  هو لغة: اإلنصاف.

  أالَّ تتهمه. )١(واصطالحًا: ما قال الويص كرم اهللا وجهه: والعدل

 

  ضده. :ماال عقاب عليه، والقبيح: احلسن

وموافقوهم: وال يقبح الفعل إال لوقوعه عىل وجه من الظلم ونحوه، إذ  %أئمتنا 

  األصل يف مطلق األفعال اإلباحة. 

  .)٣(رظألن األصل يف مطلقها احل ؛: بل لعينه)٢(البغدادية، وبعض اإلمامية والفقهاء

معرفة إباحة قلنا: ال تذم العقالء من تناول رشبة من املاء، وال تصوب من عاقبه قبل 

  الرشع.

  إذ ال يعلم حسن الفعل وال قبحه. ؛األشعرية وبعض الشافعية: بل للنهي

لنا: ذم العقالء الظامل والكذاب، وتصويبهم من عاقبهام، وعدم ذينك فيمن تناول 

  رشبة من ماء غري حماز.

                                                             
أي: ال يفعل القبيح وأفعاله كلها حسنة، معنى أن اهللا عدل: أي منزه عن صفات النقص يف أفعاله  – )١(

 وسميت العدلية هبذا االسم لقوهلم بذلك. 

 أهل املذاهب األربعة: احلنفية والشافعية واملالكية واحلنابلة.  – )٢(

قال السيد العالمة عيل بن حممد العجري رمحه اهللا تعاىل: واعلم أن القول بأن األصل يف مطلق  – )٣(

األفعال احلظر ليس قول البغدادية مجيعًا، وإنام قاله بعضهم كام يف اجلوهرة، ومل يقولوا به إال فيام ال 

هبهم عىل هذا األصل إال يدرك العقل فيه جهة حمسنة وال مقبحة ال يف مطلق الفعل، مع أنه مل يبن مذ

اإلمام القاسم # يف األساس فيام اطلعت عليه وأما غريه فاحتجوا هلم بالوجه الثاين وهو أوىل كام 

 عرفته. متت مفتاح السعادة.



  ٧٥ -    ]العباد أفعال حكم في[ فصل

  : بل لإلرادة.)١(اإلخشيدية

  ريد رضورة.قلنا: العقل يقيض باستقباح اإلرضار ولو صدر من غري م

  بعض املجربة: بل ألن الفاعل مربوب.

ألنه تعاىل غري مربوب فال وثوق بخربه، وذلك  ؛قلت: يلزم أن يفعل اهللا نحو الكذب

  لرده ما علم من الدين رضورة. ؛كفر رشعاً 

  ، وموافقوهم: وحيسن الفعل إذا عري من وجه القبح.%أئمتنا 

  إلباحة الرشع يف حق العبد.املجربة: بل ووافقوهم مبعض البغدادية و

  النتفاء النهي يف حق اهللا تعاىل. ؛األشعرية: وحيسن

  بعض املجربة: بل لكونه تعاىل ربًا يف حقه تعاىل. 

نحو الكذب لعدم النهي عند األشعرية،  -تعاىل عن ذلك-املجربة مجيعًا: ويفعل اهللا 

  .)٢(وقيل: لكونه ربًا عند غريهم

كونه صفة نقص، تعاىل اهللا عنها، ويلزم أن ال يوثق بخربه ل؛ ذلك اهللاقلنا: ال يفعل 

َال َيْأتِيِه ﴿وقوله تعاىل:  ﴾َال َرْيَب فِيهِ ﴿تعاىل، وذلك تكذيب هللا تعاىل حيث يقول 

  .]٤٢[فصلت:  ﴾اْلبَاطُِل ِمْن بَْنيِ َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفهِ 

    

  : وللعبد فعل حيدثه عىل حسب إرادته.)٣(وصفوة الشيعة واملعتزلة، والقطعية %العرتة 

                                                             
اإلخشيدية: ذكر أهنم من أصحاب أيب عيل املعتزيل، وذكر غريه أهنم أصحاب ابن اإلخشيد واسمه: أمحد  – )١(

 بن بيتجور أبو بكر بن اإلخشيد من رؤساء املعتزلية وزهادهم، تويف سنة ست وعرشين وثالثامئة. 

 . أي عند غري األشعرية وهم القائلون بأن الفعل يقبح من العبد لكونه مربوباً  – )٢(

القطعية: فرقة من اإلمامية االثني عرشية وسموا قطعية لقطعهم بموت موسى بن جعفر ويقولون  – )٣(

 إن اإلمام بعده ابنه عيل بن موسى.
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  املجربة مجيعًا: ال فعل له. 

  الصوفية واجلهمية: خيلقه اهللا فيه.

والرضارية، وحفص الفرد: بل اهللا خيلقه  )٣(واألشعرية )٢(والكالبية )١(النجارية

  كذلك، وللعبد منه كسب. 

قلنا: حصوله منا بحسب دواعينا وإرادتنا معلوٌم رضورة، عكس نحو الطول 

ونحوها. ويلزم أن جتعلوا اهللا [ ٤٠فصلت:[ ﴾اْعَمُلوا َما ِشئْتُْم ﴿والقرص، وقوله تعاىل 

تبارك وتعاىل علّوًا كبريًا كافرًا لفعله الكفر، كاذبًا لفعله الكذب، ونحو ذلك، والكافر 

ويلزم من إفكهم ذلك بطالن األوامر  –لعنوا بام قالوا  –ك والكاذب أبرياء من ذل

  ألنه ال فعل للمأمور، والكل كفر. ؛والنواهي وإرسال الرسل

  .الصافات][ ﴾)٩٦َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَْعَمُلوَن(﴿قالوا: قال اهللا تعاىل 

قلنا: معناه خلقكم واحلجارة التي تعملوهنا أصنامًا لكم، بدليل أول الكالم، وهو 

  .[ ٩٥ - الصافات[ ﴾أًتَْعبُُدوَن َما تَنِْحتُونَ ﴿قوله تعاىل: 

  : ال فعل للعبد إال اإلرادة، وما عداها متولد بطبع املحل.)٤(اجلاحظ

                                                             
 النجارية: بناحية الري منسوبون إىل احلسني بن حممد النجار.  – )١(

 تقدمت ترمجتها.  – )٢(

 تقدمت ترمجتها.  – )٣(

اجلاحظ: عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء الليثي، أبو عثامن الشهري باجلاحظ، من أئمة  – )٤(

األدب العريب ورئيس الفرقة اجلاحظية من املعتزلة من أهل البرصة، مل يرتك موضوعًا إال وكتب فيه، 

احظ وعاد إىل تقرب من اخللفاء والوزراء إىل أن ويل املتوكل العبايس وتنكر للمعتزلة فتوارى اجل

البرصة والزم منزله الذي أصبح مثوى األدب وحمط رحاله، وفلج من آخر عمره، ومات والكتاب 

عىل صدره، قتلته جملدات وقعت عليه كتبه كثرية وشهرية وموجودة بأرقى الطبعات. متت من 

 حوايش اإلصباح عىل املصباح. 



  ٧٧ -    وعال جل اهللا أفعال في] فصل

  طبعًا للمحل.ما خرج عن حمل القدرة ففعل اهللا تعاىل جعله : )١(النظام

  ثاممة: ما ذكره النظام حدث ال حمدث له.

قلنا: لو كان كذلك ما جاز القصاص رأسًا، وال العقاب إال عىل جمرد الفعل الذي هو 

وعقاب من أراد قتل  تواء عقاب من قتل زيداً اإلرادة، أو املبتدأ فقط، وإن سلم لزم اس

وحينئٍذ جيب االقتصاص منهام، وكذلك من قتل باملتولد، ومن فعل فعالً غري  ،عمرو

  متولد ومل يقتل به، وذلك باطل.

ابن الوهلان: فعل املعصية ليس من العبد بل من الشيطان يدخل يف العبد، فيغلبه عىل 

  جوارحه، ويترصف فيها.

 ﴿ول: سبحانه يق ألن ذلك ظلم، واهللا ان كذلك مل جيز العقاب عليها؛قلنا: لو ك
َ
َو

َى ْ
ُ
ُِر َوازِرَةٌ وِزَْر أ   .]١٦٤[األنعام:  ﴾َ

	

  ، وهي نفس املفعول َعرضًا كان أو جسًام أو فناء.)٢(وأفعال اهللا تعاىل أفعال قدرة ال غري

  : بل حيدث اجلسم أو يفنيه بعرض.)٤(، وابن شبيب)٣(البرصية، والربذعي

  وال حمل له. البرصية:

  ابن شبيب: بل حيل يف العامل عند فنائه ويذهب.

                                                             
 تقدمت ترمجته.  – )١(

 أي ما أراده اهللا كان ووجد وثبت من غري واسطة يشء.  – )٢(

 هو من معتزلة بغداد من الطبقة الثامنة.  – )٣(

هو حممد بن شبيب من الطبقة السابعة من طبقات املعتزلة، أخذ عليه املعتزلة قوله باإلرجاء،  – )٤(

كم فإين ال أقول فيه واعتذر عن ذلك بقوله: إنام وضعت هذا الكتاب يف اإلرجاء ألجلكم، فأما غري

 ذلك. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح. 
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  .: بل بقوله: (كن))١(أبو اهلذيل

قلنا: يستلزم احلاجة إليه إلحداث األجسام، وإن سلم فال يعقل عرض ال حمل له، 

  والقول: عبارة عن إنشائه تعاىل للمخلوق.

  وأفعال العباد أفعال جارحة، وأفعال قلب، وهي أعراض فقط.

  .)٢(اجلمهور: واألفعال كلها مبتدأ ومتولد

  ستلزامه احلاجة إىل السبب.ال متولد يف أفعال اهللا تعاىل؛ الأبو عيل: 

قلنا: ال يستلزم احلاجة إال حيث كان اهللا تعاىل ال يقدر عليه إال به، واهللا تعاىل يقدر عليه 

َياَح َفتُثُِري َسَحابًا اللَُّه الَِّذي ُيْرِسُل ﴿ابتداء فهو فاعل خمتار، وقوله تعاىل    .]٤٨الروم:[ ﴾الرِّ

 

  العدلية: والقدرة غري موجبة للمقدور خالفًا للمجربة.

  لنا: ثبوت االختيار للفاعل املختار رضورة، واإلجياب ينافيه.

  العدلية: وهي متقدمة عىل الفعل.

  األشعرية: بل مقارنة.

                                                             
هو حممد بن اهلذيل بن عبداهللا بن حمكول العالف، شيخ البرصة من كبار املعتزلة سمي بالعالَّف: ألن  – )١(

هـ وأخذ الكالم عن عثامن الطويل، وعثامن عن ١٣١داره بالبرصة كانت عند سوق العلف، ولد سنة 

يف  واصل، وروى احلديث عن حممد بن طلحة وأخذ عنه الكالم أبو يعقوب الشحام وليس بذاك

الرواية. قال ابن خلكان: له جمالس ومناظرات وهو من موايل عبدالقيس، حسن اجلدل قوي احلجة 

كثري االستعامل لألدلة اإللزامية، وقال احلاكم: أسلم عىل يده سبعة آالف نفس، تويف بسامراء سنة 

  هـ عىل األصح. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح.٢٣٥

وجود بالقدرة بواسطة، سواء كان مبارشًا كالعلم أو غري مبارش كتحريك الغري، املتولد هو الفعل امل – )٢(

 وهذا يف أفعال العباد. 



  ٧٩ -    ]العبد قدرة أحكام في[ فصل

  أحدهام باآلخر بأوىل من العكس.قلنا: حمال؛ إذ ليس إجياد 

العدلية مجيعاً: واهللا تعاىل خلق للعباد قدرة يوجدون هبا أفعاهلم عىل حسب دواعيهم 

  وإرادهتم.

  األشعرية: خلق هلم قدرة ال يوجدون هبا فعالً.

  وما نذكره اآلن إن شاء اهللا تعاىل. )١(قلنا: فال فائدة إذاً فيها، ولنا: ما مر

  مل خيلق هلم قدرة البته. الصوفية واجلهمية:

أفعاهلم أو غري قلنا: إما أن يكون اهللا تعاىل قادراً عىل أن خيلق هلم قدرة حيدثون هبا 

 َقِدْيٌر، وإن كان األول فقد فعل سبحانه  قادر، ليس الثاين؛
ٍ
ء ألن اهللا تعاىل َعَىل ُكلِّ َيشْ

َصاِحلًا َفِلنَْفِسِه َوَمْن َمْن َعِمَل ﴿بشهادة رضورة العقل، ورصيح القرآن حيث يقول: 

  وشهادة كل عاقل عليهم.  ]٤٦[فصلت:  ﴾َأَساَء َفَعَليَْها

  قالوا: لو فعل لكان فعل الفاعل منازعة له يف سلطانه.

  قلنا: ليس فعل العبد منازعة. أما فعل الطاعة واملباح فواضح.

، وال أحبسك وأما فعل املعصية فهو كفعل عبد قال له سيده: ال أرضاك تأكل الُربَّ 

ألن النزاع املقاومة واملغالبة، وهذا  ت عاقبتك، ففعل العبد ليس نزاعًا؛عنه، لكن إن فعل

  العبد مل يقاوم ومل يغالب.

  قالوا: سبق يف علم اهللا أن العايص يفعل املعصية.

قلنا: علمه تعاىل سابق غري سائق فلم يناف متكن العايص من الفعل والرتك، وإن 

ملجربة فعلم اهللا سبحانه ساقه إىل التمكن؛ إذ هو تعاىل عامل أن العايص سلم ما ادعت ا

  متمكن، وذلك إبطال للجرب. 

                                                             
ثبوت االختيار للفاعل ومن وقوع الفعل عىل حسب دواعيه وانتفائه بحسب صوارفه. متت من  – )١(

  .كتاب عدة األكياس



  العدل كتاب       ٨٠ 

قالوا: لو كان يقدر الكافر عىل اإليامن لكشف عن اجلهل يف حقه تعاىل لو فعل، واهللا 

  يتعاىل عن ذلك.

باإليامن قلنا: اهللا تعاىل عامل بالكفر ورشطه، وهو اختياره مع التمكن من فعله، و

كذلك، فلم يكشف عن اجلهل يف حقه تعاىل، كعدم اطالع النبي  هورشطه وهو اختيار

عىل أهل الكهف؛ فإنه مل يكشف عن اجلهل يف حقه تعاىل بعد أن علم أنه لو  ÷

اطلع عليهم لوىل منهم فراراً ومللئ منهم رعبًا، كام أخرب اهللا تعاىل؛ ألنه ال يكشف عن 

   حيث كان ال يعلم إال أحدهام.اجلهل يف حقه تعاىل إال

  والبهشمية: وهي باقية.  %أئمتنا 

  واألشعري: بل جيددها اهللا تعاىل عند الفعل. )١(البلخي والصيمري

  لنا: حسن ذم من مل يمتثل؛ إذ لو مل تكن حاصلة مل حيسن ذمه كعادم اآللة.

  

ممكٌن وفاقًا أليب احلسني البرصي، وخالفًا لبعض ومقدور بني قاِدَرْين متفَقْني 

  متأخري الزيدية ومجهور املعتزل.

قلنا: حتريك اجلامعة نحو اخلشبة حركة واحدة وكرسهم نحو العود كرساً واحدًا ال 

  ينكره عاقل.

  قالوا: لو أمكن لصح منهام خمتلفني فيكون موجودًا معدومًا دفعة، وذلك حمال. 

 املتفقني املقدور بني قادرين ؛ ألن العلة يف صحةلتضاد العلتني ؛هقلنا: ال يلزم اطراد

                                                             
عباد بن سليامن الصيمري من الطبقة السابعة من طبقات املعتزلة، له مؤلفات كثرية وهو من  – )١(

أصحاب هشام الفوطي، وله كتاب األنوار نقضه أبو هاشم أهـ طبقات املعتزلة، واملنية واألمل. متت 

 من حوايش اإلصباح عىل املصباح. 



  ٨١ -    ]اإلرادة في[ فصل

تناع مع االختالف كالفاعل ، فيجب االم، ويف تعذره بني املختلفني االختالُف االتفاُق 

  إذ إجياده وإعدامه منه دفعة حمال، ومل يمنع ذلك من فعله أحدهام، والفرق حتكم. الواحد؛

  يف حمل واحد دفعة، خالفًا لبعض املجربة. ويستحيل إجياد النقيضني والضدين 

  قلنا: ذلك ال يعقل.

  

مجهور أئمتنا والبلخي والنظام: وإرادة اهللا سبحانه خللقه املخلوق نفس ذلك 

املخلوق، وألمر عباده نفس ذلك األمر، ولنهيهم نفس ذلك النهي، وإلخبارهم نفس 

  ذلك اخلرب.

  ثابت عقالً وسمعًا. ووصف اهللا تعاىل بأنه مريد

وما  ،أما عقالً فألنه خالق رازق آمر، ومثل ذلك ال يصدر من حكيم من غري إرادة

  فعله غري املريد فليس بحكمة، واهللا سبحانه وتعاىل حكيم.

 ﴾إِنََّما َأْمُرُه إَِذا َأَردَا َشيْئًا أَْن َيقوَل َلُه ُكْن َفيَُكونُ ﴿وأما السمع فقال سبحانه: 

  ]١٨٥البقرة:[ ﴾ ُيِريُد اهللاُ بُِكُم اْليُْرسَ َوَال ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرسَ ﴿، وقال تعاىل: ]٨٢یس:[

  وكذلك يوصف جل وعال بأنه كاره عقالً وسمعًا.

  أما العقل: فألنه احلكيم ال يكره إال ما كان ضد احلكمة.

  .]٤٦[التوبة: اآلية ﴾...َكِرَه اهللاُ انْبَِعاَثُهمْ  نْ َوَلكِ ﴿وأما السمع: فقال اهللا تعاىل: 

إدراكه بعلمه حكمة الفعل، وكراهته جل وعال إدراكه بعلمه قبح فإرادة اهللا تعاىل لفعله: 

الفعل، واملعلوم عند العقالء أن إدراك املعلوم غري العامل وغري املعلوم، وال يلزم من ذلك 

  املعلوم هو غري النية.توطني النفس، ألن التوطني هو النية، وال يشك العقالء أن إدراك 

مقارنًا خللق املراد غري  اهللاهور املعتزلة: بل هي معنًى خلقه وقال بعض الزيدية ومج
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  مراد يف نفسه، وال حمل له.

حيث مل يكن مرادًا يف نفسه،  ؛قلنا: يستلزم احلاجة عىل اهللا سبحانه إليه، ونحو العبث

  وعرض ال حمل له حمال كحركة ال يف متحرك.

  ربة: بل معنًى قديم. بعض املج

قلنا: يستلزم إهلًا مع اهللا تعاىل وقد مر إبطاله، أو توطني النفس، وذلك يستلزم 

  التجسيم واجلهل، وقد مر إبطاهلام.

  النجارية: بل لذاته. 

ألن إرادته الصيام يف رمضان ؛ وأن تكون ذاته خمتلفةقلنا: يلزم توطني النفس، 

  .ف ال يكون إال بني شيئني فصاعداً التخالألن ؛ خالف إرادته تركه يوم الفطر

  الرافضة: بل حركة ال هي اهللا تعاىل وال هي غريه.

  قلنا: ال واسطة إال العدم.

  : بل حركة يف غريه.)١(احلرضمي

 ؛قلنا: إذًا فاملريد غريه تعاىل، وإن سلم لزم احلاجة وأن يكون أول خملوق غري مراد

  يستلزم نحو العبث كام مر.، وذلك حينئذٍ  تعاىلوجود غريه  لعدم

  إىل ابن عبداهللا إال بإرادة من اهللا تعاىل. ÷ )٢(»حممد رسول اهللا«قالوا: ال ينرصف 

  قلنا: مل ننفها إذ هي ما ذكرنا.

  العدلية: وللعباد إرادة حيدثوهنا.

  املجربة: ال.

ََذ إَِىل َربِِّه َسبِ ﴿قلنا: ال ينكرها عاقل، وقال تعاىل    .]١٩الزمر:[ ﴾يًال َفَمْن َشاَء اختَّ

                                                             
 هـ. ٢٠٥ سنة هو أحد علامء العربية اسمه يعقوب بن إسحاق، تويف – )١(

 أي يف قوله تعاىل: ﴿حممد رسول اهللا﴾...اآلية.  – )٢(



  ٨٣ -    فصل

يَْطاُن أَْن ُيِضلَُّهْم َضَالًال بَِعيًدا﴿وقال تعاىل    .]٦٠النساء:[ ﴾َوُيِريُد الشَّ

  من العبد توطني النفس عىل الفعل أو الرتك.وهي 

 

ورىض اهللا تعاىل، وحمبته، والوالية بمعنى املحبة: احلكم باستحقاق الثواب قبل 

  وقته، وإيصاله إليه يف وقته.

  .احلكم باستحقاق العذاب قبل وقته، وإيصاله إليه يف وقته والكراهة: ضد املحبة، وحتقيقها

  والسخط بمعنى الكراهة.

 

  واهللا تعاىل مريد جلميع أفعاله، خالفًا ملن أثبت له تعاىل إرادة خملوقة وغري مرادة.

  لنا: ما مر.

  ومريد لفعل الطاعات وترك املقبحات. 

  ألن فعلها شاغل عن فعل املعصية.  املباحات؛البلخي: وفعل 

  .)١(قلنا: ليس بنقيض هلا

وما ورد بصيغة األمر منها، فإرادة اهللا تعاىل ملعرفة حكمها، وكل األحكام معرفتها 

  واجبة كاخلرب به. 

إذ هو أكمل  فًا ألبيه؛واهللا تعاىل مريد ألكل أهل اجلنة، وفاقًا أليب هاشم، وخال

ءة والسخاء يريد أن للنعمة، وإذ ال خالف بني العقالء أن املوفر للعطاء من أهل املرو

  بذلك أوىل. ما وفَّر إليه، واهللا جل وعال  لهيقبل املعطَى 

                                                             
 ألن النقيضني ينقض أحدهام اآلخر وال جيتمعان وال يرتفعان.  – )١(



  العدل كتاب       ٨٤ 

  العدلية: وال يريد اهللا املعايص، خالفًا للمجربة.

  قلنا: إرادته هلا صفة نقص، واهللا يتعاىل عنها. 

َواللَُّه َال ُحيِبُّ ﴿وقال تعاىل ، ]٣١غافر:[ ﴾َوَما اللَُّه ُيِريُد ُظْلًما لِْلِعبَادِ ﴿وقال تعاىل: 

  .]٧الزمر: [ ﴾َوَال َيْرَىض لِِعبَاِدِه اْلُكْفرَ ﴿ :، وقال تعاىل]٢٠٥البقر: [ ﴾اْلَفَسادَ 

ُه َما َفَعُلوهُ ﴿ :قالوا: مالك يترصف يف مملوكه، وقال تعاىل   .]١١األنعام:[ ﴾َوَلْو َشاَء اللَّ

تعاىل، حيث نسبتم إليه صفة سب هللا  »مالك يترصف يف مملوكه«قلنا: قولكم: 

ألن من أراد من مملوكه الفساد فقد حتىل بصفة النقص عند العقالء، ورد  النقص؛

  لآليات املتقدمة.

الئكة واآلية معناها: ولو شاء ألماهتم قبل فعل املعصية، أو سلب قواهم، أو أنزل م

ألن أمامهم احلساب ومن ورائه العقاب، قال تعاىل  لكنه خالهم وشأهنم؛ حتبسهم،

ُرُهْم لِيَْوٍم تَْشَخُص فِيِه اْألَبَْصارُ ﴿   .]٤٢[إبراھیم:  ﴾إِنََّما ُيَؤخِّ

 

دى: هل اين ا ع   م

ا َثُموُد َفَهَدْينَاُهْم َوَأمَّ ﴿بمعنى الداللة والدعاء إىل اخلري، قال تعاىل:  اهلدىاعلم أن 

  .]١٧[فصلت: ﴾َفاْستََحبُّوا اْلَعَمى َعَىل اْهلَُدى

مع ِذيَن اْهتََدْوا  ﴿زيادة البصرية بتنوير القلب بزيادة يف العقل قال تعاىل  و َوالَّ

 ]٢٩[األنفال: ﴾إِْن تَتَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم ُفْرَقانًا ﴿ومثله قوله تعاىل  ]١٧[محمد:  ﴾َزاَدُهْم ُهًدى

  تنويراً يفرقون بني احلق والباطل. :أي

مع تِِهُم اْألَْهنَارُ  ﴿الثواب قال تعاىل  و ُْم بِإِيَماِهنِْم َجتِْري ِمْن َحتْ  ]٩[یونس:  ﴾َهيِْدهيِْم َرهبُّ

  .يف حال جري األهنارأي يثيبهم 



  ٨٥ -    المتشابه من كلمات معاني بيان في فصل

مع   احلكم والتسمية قال الشاعر:  و

 
 

 
 

ملا مل  ؛فيجوز أن يقال: إن اهللا ال هيدي القوم الظاملني، بمعنى ال يزيدهم بصرية

  يتبرصوا، أو ال يثيبهم، أو ال حيكم هلم باهلدى، وال يسميهم به.

  إىل اخلري، خالفًا للمجربة.العدلية: ال بمعنى أنه ال يدعوهم 

قلنا: ذلك رد ملا علم من الدين رضورة؛ لدعاء اهللا الكفار وغريهم بإرساله إليهم 

ا َثُموُد َفَهَدْينَاُهْم َفاْستََحبُّوا اْلَعَمى َعَىل ﴿الرسل، وإنزاله إليهم الكتب، وقال تعاىل  َوَأمَّ

ٍة إِالَّ َخَال فِيَها نَِذيرٌ َوإِْن ِمْن ﴿تعاىل وقال  ،]١٧[فصلت: ﴾اْهلَُدى   .]٢٤[فاطر: ﴾ُأمَّ

الل]   ض ال ين  ا ع   [م

َوَقاُلوا َأإَِذا َضَلْلنَا ِيف ﴿والضالل يف لغة العرب يكون بمعنى اهلالك، قال تعاىل 

  . ]١٠[السجدة: ﴾اْألَْرضِ 

مع نى وبمع، ]٧٩[طھ:  ﴾إِنَّ اْلُمْجِرِمَني ِيف َضَالٍل َوُسُعرٍ ﴿العذاب، قال تعاىل  و

أي: أغواهم عن  ﴾وأضل فرعون قومه وما هدى﴿الغواية عن واضح الطريق، ومنه: 

  طريق احلق.

ل]  إلضال ا ين  ا ع   [م

مع، )١(: اإلهالك والتعذيب واإلغواء كام مربمعواإلضالل  احلكم والتسمية  و

  قال الشاعر:

 
 

 ..البيت....

                                                             
  يف ذكر الضالل سواء. متت من كتاب عدة األكياس– )١(



  العدل كتاب       ٨٦ 

ملا  ؛الظاملني بمعنى: حيكم عليهم بالضالل ويسميهم بهفيجوز أن يقال: إن اهللا يضل 

  ضلوا عن الطريق احلق، وبمعنى هيلكهم أو يعذهبم.

  العدلية: ال بمعنى يغوهيم عن طريق احلق، خالفًا للمجربة.

  قلنا: ذلك ذم هللا تعاىل وتزكية إلبليس وجنوده، وذلك كفر.

ء]   ا و إلغ ا ين  ا ع   [م

  الطريق.واإلغواء بمعنى: الرصف عن واضح 

  وبمعنى اإلتعاب، يقال: أغوى الفصيل، إذا أتعبه بحبسه عن املاء واللبن.

ل، بمعنى: حكم الَّ وبمعنى: احلكم والتسمية، فيجوز أن يقال: إن اهللا أغوى الضُّ 

ملا غووا عن طريق احلق. ويغوهيم يف اآلخرة بمعنى: يتعبهم جزاء  ؛عليهم، وسامهم به

  عىل أعامهلم 

  عنى رصفهم عن طريق احلق، خالفًا للمجربة.العدلية: ال بم

  كام مر.قلنا: ذلك ذم هللا تعاىل، وتزكية إلبليس 

معاين الفتنة]  ]  

: ((سيأيت من بعدي فتن متشاهبة ÷والفتنة يف لغة العرب: بمعنى املحنة كام قال 

 بنا أهلم هالكون عندها، ثم يكشفها اهللا تعاىل كقطع الليل املظلم، فيظن املؤمنون أهن

  .)١()) اخلرب...البيت

ِذيَن ﴿تعاىل:  اهللاالختبار، قال  بمعنىو  ُه الَّ ِذيَن ِمْن َقبِْلِهْم َفَليَْعَلَمنَّ اللَّ َوَلَقْد َفتَنَّا الَّ

                                                             
ماليات واألربعون : ورد احلديث يف مصادر كثرية عند الشيعة والسنة فمن ذلك: لوامع األنوار، واأل– )١(

  السيلقية والفتن البن حامد واالستيعاب وصحيح مسلم وسنن أيب داود والنسائي وغريها كثري. 



  ٨٧ -    ]سبحانه اهللا من واالبتالء االختبار معنى[ تنبيه

  أي اختربناهم بالتكاليف والشدائد. ]٣[العنكبوت: ﴾اآلية  .َصَدُقوا..

َما َأنْتُْم َعَليِْه بَِفاتِنَِني * إِالَّ َمْن ُهَو  ﴿وبمعنى اإلضالل عن طريق احلق. قال تعاىل 

  .]١٦٣،١٦٢[الصافات:  ﴾َصاِل اْجلَِحيمِ 

  .]١٢[الذاریات: ﴾َيْوَم ُهْم َعَىل النَّاِر ُيْفتَنُونَ ﴿وبمعنى: العذاب قال تعاىل 

  فيجوز أن يقال: فتن اهللا املكلفني بمعنى أختربهم بالتكاليف والشدائد.

  ليهم بمعنى: يعذهبم.ويفتن املسخوط ع

  العدلية: ال بمعنى يضلهم عن طريق احلق، خالفًا للمجربة.

  قلنا: ذلك صفة نقص وذم هللا تعاىل، وتزكية إلبليس كام مر. 

 

اعلم أن من الناس من يعبد اهللا عىل حرف، فإن اصابه خري اطمأن به، وإن أصابته 

  انقلب عىل وجهه خرس الدنيا واآلخرة.فتنة 

َوَكَأيِّْن ِمْن نَبِيٍّ َقاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن َكثٌِري َفَما َوَهنُوا لَِما ﴿ومن الناس مثل ما قال تعاىل 

  .]١٤٦[آل عمران: ﴾.اآلية.َأَصاَهبُمْ 

ر، باالختبا -االمتحان لتمييز صادق اإليامن من املتلبس به عىل حرف فشبه اهللا تعاىل

ال أنه  ]٣١[محمد: ﴾َونَبُْلَو َأْخبَاَرُكمْ ﴿فعرب اهللا تعاىل عنه بام هو بمعناه من نحو قوله تعاىل: 

  تعاىل اختربهم اختبار اجلاهل.

 

  والطبع واخلتم بمعنى: التغطية، وبمعنى: العالمة.

الكفار وطبع بمعنى غطى، العدلية: وال جيوز أن يقال: إن اهللا تعاىل ختم عىل قلوب 

  خالفًا للمجربة.



  العدل كتاب       ٨٨ 

قلنا: أمرهم وهناهم عكس من مل يعقل نحو املجانني، إذ خطاب من مل يعقل صفة 

  نقص، واهللا سبحانه يتعاىل عنها.

  بعض العدلية: وجيوز بمعنى: جعل عالمة.

ال  %، فأعامل الكفار أوضح منها، مع أهنم %ألهنا إن كانت للحفظة  وفيه نظر؛

يرون ما واراه اللباس من العورة، كام ورد أهنم يرصفون أبصارهم عند قضاء احلاجة، 

ألنه عامل الغيب والشهادة قال  غني عنها؛تعاىل فباألحرى أهنم ال يرون القلب. واهللا 

ةٍ  ﴿تعاىل:   .]٣[سبأ: ﴾َال َيْعُزُب َعنُْه ِمثَْقاُل َذرَّ

 القلوب الزائد عىل العقل الكايف؛ اهم تنويرفالتحقيق أنه عبارة عن سلب اهللا تعاىل إي

 ﴾َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َهيِْد َقْلبَهُ ﴿ألن من أطاع اهللا تعاىل نور اهللا قلبه، كام قال اهللا تعاىل: 

ِذيَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَْقَواُهمْ ﴿ وقال تعاىل: ]١١[التغابن:  ]١٧[محمد: ﴾َوالَّ

َه َجيَْعْل َلُكْم ُفْرَقانًا﴿ :وقال تعاىل أي: تنويرًا كام مر، ومن  ]٢٩[األنفال: ﴾إِْن تَتَُّقوا اللَّ

مل يمده بيشء من ذلك ما دام مّرصاً عىل عصيانه، فشبه اهللا سبحانه  سبحانهعىص اهللا 

  باخلتم والطبع. سلبه إياهم ذلك التنويرَ 

 

َوِيف ﴿ وقوله تعاىل حاكيًا: ]٧[البقرة: ﴾َعَىل أَبَْصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ و﴿وأما قوله تعاىل: 

حيث مل يعملوا -فتشبيه حلاهلم  ]٥[فصلت: ﴾آَذانِنَا َوْقٌر َوِمْن بَيْنِنَا َوبَيْنَِك ِحَجاٌب 

بمن يف أذنيه وقر فال  - ÷وا وأبرصوا، وال بنصيحة الرسول بمقتىض ما سمع

يسمع من دعاه، وعىل برصه غشاوة فال يبرص شيئًا، وبمن بينه وبني الناصح حجاب ال 

  تبلغ إليه نصيحته مع ذلك احلجاب. 



  ٨٩ -    القضاء معنى

زيني]  لت عىن ا م ]  

  والتزيني: التحسني.

  ال يزين املعايص، خالفًا للمجربة. تعاىلالعدلية: واهللا 

  اىل عنها.قلنا: تزيني القبيح صفة نقص، واهللا يتع

ٍة َعَمَلُهمْ ﴿قالوا: قال تعاىل  نَّا لُِكلِّ ُأمَّ   .]١٠٨[األنعام: ﴾َكَذلَِك َزيَّ

زينه اهللا تعاىل  ،قلنا: املراد من اآلية عملهم الالئق هلم، وهو املفروض واملندوب

بالوعد بالثواب والسالمة من العقاب، فلم يقبلوا إال ما زينه الشيطان من املعايص كام قال 

يْطَاُن َأْعَماَهلُمْ َوإِْذ ﴿ىل تعا   .التي عملوها من املعايص، أي: ]٤٨[األنفال:  ﴾َزيََّن َهلُُم الشَّ

 

  .]١٢[فصلت: ﴾َفَقَضاُهنَّ َسبَْع َسَماَواٍت ﴿والقضاء بمعنى اخللق، قال تعاىل: 

اهُ َوَقَىض َربَُّك َأالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ ﴿وبمعنى: اإللزام، قال تعاىل:    .]٢٣[اإلسراء: ﴾إِيَّ

اِئيَل ِيف اْلِكتَاِب َلتُْفِسُدنَّ ِيف  ﴿وبمعنى: اإلعالم، قال تعاىل:  َوَقَضيْنَا إَِىل بَنِي إِْرسَ

تَْنيِ َوَلتَْعُلنَّ ُعُلوا َكبًِريا  منفيجوز أن يقال: الطاعات ب ]٤[اإلسراء: ﴾اْألَْرِض َمرَّ
ٍ
اهللا،  قضاء

  ها، خالفًا للمجربة.بمعنى: إلزامه ال بمعنى خلق

هلا رضورة، وأيضًا هي  خلقه تعاىلقلنا: صحة األمر هبا والنهي عن تركها ينايف 

  تذلل، فيلزم أن جيعلوا اهللا متذلالً، وذلك كفر.

  العدلية: وال املعايص بمعنى خلقها بقدرته، أو ألزم هبا، خالفًا للمجربة.

  ما مر. :لنا



  العدل كتاب       ٩٠ 

 

 َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ ﴿ة واإلحكام، قال تعاىل: والقدر بمعنى: القدر
ٍ
ء   .]٤٩[القمر: ﴾إِنَّا ُكلَّ َيشْ

ُل بَِقَدٍر َما َيَشاءُ ﴿وبمعنى: العلم، قال تعاىل:    .]٢٧[الشورى: ﴾َوَلِكْن ُينَزِّ

  .]١٧[الرعد: ﴾َفَساَلْت َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها﴿وبمعنى الَقْدر، قال تعاىل: 

  :)١(عجاجوبمعنى: اإلعالم، قال ال

 
 

 
 

  .]٢٢[المرسالت:  ﴾إَِىل َقَدٍر َمْعُلومٍ ﴿وبمعنى: األجل، قال تعاىل: 

فيجوز أن  ]٣٨[األحزاب:  ﴾َوَكاَن َأْمُر اللَِّه َقَدًرا َمْقُدوًرا﴿وبمعنى: اخلتم، قال تعاىل: 

  بمعنى حتمه.يقال: الواجبات بقدر اهللا 

  العدلية: ال بمعنى خلقها بقدرته، خالفًا للمجربة. 

  لنا: ما مر.

  العدلية: وال املعايص، بمعنى خلقها بقدرته. أو حتمها، خالفًا للمجربة.

  لنا: ما مر.

َر فِيَها َأْقَواَهتَا﴿، قال تعاىل: َق لَ مشددًا بمعنى: َخ  وقدر   .]١٠[فصلت: ﴾َوَقدَّ

َرُه تَْقِديًرا﴿تعاىل:  م، قالكَ حْ وبمعنى: أَ   َفَقدَّ
ٍ
ء   .]٢[الفرقان:  ﴾َوَخَلَق ُكلَّ َيشْ

  بينها. :وبمعنى: بّني، يقال: قدر القايض نفقة الزوجة، أي

  قسته به وجعلته مثله. :وبمعنى: قاس وماثل، يقال: قدرت ذا عىل ذاك، أي

                                                             
هو رؤبة بن عبداهللا بن العجاج بن رؤبة التميمي السعدي، أبو اجلحاف، راجز من الفصحاء  – )١(

املشهورين من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية، كان أكثر مقامه يف البرصة، وأخذ عنه أعيان 

ديوان أهل اللغة، وكانوا حيتجون بشعره ويقولون بإمامته يف اللغة، مات يف البادية وقد أسن، وله 

  رجز مطبوع. معجم رجال االعتبار. 



  ٩١ -    ]القدرية بيان في[ فرع

  .ْب جِ وْ وأَ  ْض رِ فْ اِ  :شئت، أي ما رْ دِّ وبمعنى فرض، يقال: قَ 

ر الطاعة بمعنى: فرضها، وقدر الطاعة واملعصية دّ أن يقال: إن اهللا تعاىل قَ فيجوز 

 َ   هام.نَ يَّ بمعنى ب

  العدلية: ال بمعنى خلقهام، خالفًا للمجربة.

  ما مر. :لنا

 

  ألهنم يقولون: املعايص بقدر اهللا، ونحن ننفي ذلك. والقدرية: هم املجربة؛

من اإلثبات ال من النفي، كثنوي ملن يثبت إهلًا ثانيا مع اهللا ال والنسبة يف لغة العرب 

  ملن ينفيه، وألهنم يلهجون به.

 ÷يف املجوس: ((أن رجالً من فارس جاء إىل النبي  ÷وملا روي عن النبي 

قالوا:  ؟وقال: رأيتهم ينكحون أمهاهتم وبناهتم وأخواهتم، فإذا قيل هلم: مل تفعلون ذلك

((أما إنه سيكون من أمتي قوم يقولون مثل ذلك)). ÷فقال قضاء اهللا وقدره.   :

  وال يشبههم أحد من األمة غريهم. )١(: ((القدرية جموس هذه األمة))÷وقال 

                                                             
: قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف لوامع األنوار يف سياق هذا احلديث: قال ـ أيده اهللا ـ – )١(

ـ: ((صنفان من أمتي ÷ يف التخريج: احلديث أخرجه أبو داود، واحلاكم عن ابن عمر. وعنه ـ 

ة، والقدرية))، أخرجه الطرباين عن واثلة وجابر، وأبو نعيم عن ال تناهلام شفاعتي يوم القيامة: املرجئ

ـ: ((صنفان من أمتي ال يردان عيل احلوض، وال يدخالن اجلنة: القدرية، ÷ أنس. عنه ـ 

ـ: ((صنفان من أمتي ليس هلام يف اإلسالم ÷ واملرجئة))، أخرجه الطرباين عن أنس. وعنه ـ 

بخاري والرتمذي وابن ماجه عن ابن عباس، وابن ماجه عن نصيب: املرجئة، والقدرية))، أخرجه ال

ـ: ((ال جتالسوا أهل القدر، ÷ جابر، واخلطيب عن ابن عمر، والطرباين عن أيب سعيد. وعنه ـ 

ـ: ((ُلعنت القدرية عىل ÷ وال تفاحتوهم))، أخرجه أمحد، وأبو داود، واحلاكم عن عمر. وعنه ـ 

= 



  العدل كتاب       ٩٢ 

 

  إال بذنبه.)٢(أحداً إال بعمله، وال يعاقبه  )١(العدلية: واهللا تعاىل عدل حكيم، ال يثيب 

  جيوز أن يعذب األنبياء ويثيب األشقياء. بلاملجربة: 

  قلنا: من أهان وليه وأعز عدوه فال شك يف سخافته، واهللا سبحانه يتعاىل عن ذلك.

فهو  ﴾َال َرْيَب فِيهِ ﴿وأيضًا ذلك شك يف آيات الوعد والوعيد، واهللا سبحانه يقول: 

  رد هلذه اآلية.

  م القبائح.لفعل آبائه ؛وقال قوم: يعذب اهللا أطفال املرشكني

َوَال ﴿وقال تعاىل:  ]٤٩[الكھف:  ﴾َوَال َيْظِلُم َربَُّك أََحًدا﴿قلنا: ذلك ظلم قال تعاىل: 

  .]١٦٤[األنعام:  ﴾تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أُْخَرى

 

  واهللا تعاىل متفضل بإجياد اخللق مع إظهار احلكمة.

  املكلف ليعرضه عىل اخلري.العدلية: خلق اهللا 

  للجنة أو النار. بلاملجربة: 

نَْس إِالَّ لِيَْعبُُدونِ ﴿لنا قوله تعاىل:  نَّ َواْإلِ   اآلية. ]٥٦[الذاریات: ﴾َوَما َخَلْقُت اْجلِ

                                                                                                                                                             
ني عن عيل. انتهى. أورد سعد الدين يف رشح املقاصد، ما روي لسان سبعني نبيًا)) أخرجه الدار قط

ـ، يف حديث القادم عليه من فارس فسأله: من أعجب ما رأى؟ قال: رأيت أقوامًا ÷ عنه ـ 

ه علينا وقدر، فقال ـ  ينكحون أمهاهتم، وأخواهتم، فإن قيل هلم: ِملَ تفعلون ذلك؟ قالوا: قىض اللَّ

((سيكون يف آخر أمتي أق÷  وام يقولون مثل مقالتهم أولئك جموس)).انتهى من إيقاظ ـ: 

  .]٥٠٣:  ٥٠١ص/١/ ج٣الفكرة البن األمري. انتهى [للمزيد انظر لوامع األنوار (ط

  الثواب هو: املنافع املستحقة عىل وجه اإلجالل والتعظيم.  – )١(

  العقاب هو: املضار املستحقة عىل وجه اإلهانة.  – )٢(



  ٩٣ -    ]ونحوها اآلالم في[ فصل

إذ  ؛وإلزامه تعاىل هلم عبادته عرض عىل اخلري الذي هو الفوز باجلنة والنجاة من النار

  إن شاء اهللا تعاىل. )١(ني إال ملن عبده تعاىل ملا يأيتال يكون ذلك ألحد من املكلف

  .]١٧٩[األعراف: ﴾.اآلية ...َوَلَقْد َذَرْأنَا ِجلََهنَّمَ ﴿ قالوا: قال اهللا تعاىل:

َفاْلتََقَطُه آُل فِْرَعْوَن لِيَُكوَن َهلُْم َعُدوا ﴿ قلنا: الالم فيه للعاقبة، كقوله تعاىل:

  .]٨[القصص:  ﴾َوَحَزنًا

العدلية: وخلق اهللا غري املكلف: اجلامدات لنفع احليوان جمردًا عن اعتبار غري العقالء، 

  ومعه للعقالء.

  وسائر احليوان غري املكلف؛ ليتفضل عليه، ويف كل حيوان اعتبار. 

حسنٌة؛ ملا كانت ملصالح  - وإباحُة اهللا بعض احليوان لبعض، نحو املذكيات، والتخليةُ 

  ، فهي كالفصد.ىلهلا يعلمها اهللا تعا

 

  واألمل من فعل فاعل.

  الطبائعية: بل األمل من الطبع.

  قلنا: ال تأثري لغري الفاعل، كام مر.

  وحيسن من اهللا تعاىل لغري املكلف؛ ملصلحة يعلمها اهللا سبحانه له.

  : حيسن من اهللا تعاىل له؛ للعوض فقط.)٢(أبو عيل وأصحاب اللطف 

، ومجهور البرصية: ال حيسن إال مع اعتبار، إذ يمكن االبتداء بالعوض #املهدي  

  من دون أمل.

                                                             
  . متت من كتاب عدة األكياسيف فصل اإلثابة– )١(

  هم برش بن املعتمر ومن تابعه.  – )٢(



  العدل كتاب       ٩٤ 

ال ينزل األمل إال  أنهقلنا: قد ثبت لنا أن اهللا تعاىل عدل حكيم، ومن حكمته تعاىل 

  ملصلحة لذلك املْؤَمل غري العايص، وذلك تفضل عند العقالء.

  عباد بن سليامن: العتبار الغري فقط.

  .]٤٩[الكھف: ﴾َوَال َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا﴿قال تعاىل:  عند العقالءك ظلم قلنا: ذل

ؤمن ف ا يالم ا إذ هو نفع كالتأديب، ولتحصيل سبب العتبار نفسه فقط؛  و

يف حط  )١( الثواب فقط، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل، وحلط الذنوب فقط وفاقًا للزخمرشي

: ((من وعك ليلة ÷عنه الصغائر، إذ هو دفع رضر كالفصد، ويؤيده ما يف احلديث 

(فإن اآلالم حتط األوزار وحتتها كام  كفر اهللا عنه ذنوب سنه)) أو كام قال، ويف النهج: 

  ُحتَتُّ أوراق الشجر) أو كام قال.

  ما مر.جلميع  سبحانه وتعاىل كام مر، وملجموعها؛وملصلحة له يعلمها اهللا 

: ((من ÷واألدلة السمعية عىل األمل يف حق املؤمن حلط الذنوب فقط، كقوله 

  ...)) اخلرب ونحوه حتى تواتر معنى.وعك ليلة

 #: (جعل اهللا ما جتد من شكواك حطًا لسيئاتك...) إىل قوله #وكقول الويص 

  (وإنام اجلزاء عىل األعامل) أو كام قال، وهو توقيف.

ر ص و ا إِنََّما ُيَوىفَّ ﴿ألهنام عمل لقوله تعاىل:  ؛ثواب ال حرص له ضا بهو  ا

ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغْريِ ِحَساٍب  ِذيَن إَِذا َأَصابَتُْهْم ﴿وقوله تعاىل:  ]١٠[الزمر:  ﴾الصَّ الَّ

ِْم  *ُمِصيبٌَة َقاُلوا إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إَِليِْه َراِجُعوَن  ُأوَلئَِك َعَليِْهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ

                                                             
هو جار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي، أبو القاسم املعتزيل، إمام التفسري واملعاين والبيان والنحو  – )١(

هـ بزخمرش، وجاور ٤٦٧/ رجب سنة ٢٧واللغة، له املصنفات العديدة يف كل فن، وكثري منها مطبوع، ولد يف 

مام أيب السعادات احلسني، تويف بمكة وصاحب عيل بن موسى بن وهاس بمكة، ودخل بغداد واتفق باإل

  هـ. ٥٣٨بجرجانية خوارزم سنة 



  ٩٥ -    ]العبد من تقع التي اآلالم في[ فصل

  .]١٥٦،١٥٧[البقرة: ﴾اآلية  ...َوَرْمحَةٌ 

مجيع سيئاته كاألنبياء صلوات اهللا عليهم  عنهويمكن أن يكون إيالم من قد كفر اهللا 

  تعريضًا للصرب عىل األمل والرضا فقط: إذ هو حسن كالتأديب. 

كبائر يالم أهل ا   . تعجيل عقوبة فقط و

  وقيل: ال عقاب قبل املوافاة.

وال  ،]٣٠[الشورى: ﴾َوَما َأَصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة َفبَِما َكَسبَْت َأْيِديُكمْ ﴿لنا: قوله تعاىل: 

 ﴾َوْليَْشَهْد َعَذاَهبَُما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمنِنيَ ﴿أن احلد عقوبة، ولقوله تعاىل:  يفخالف 

  ونحوه. ]٢[النور:

ُْم ُيْفتَنُوَن ﴿والعتبار نفسه فقط، كام مر يف حق املؤمن، ولقوله تعاىل:  َأَوَال َيَرْوَن أَهنَّ

ُرونَ  كَّ تَْنيِ ُثمَّ َال َيتُوبُوَن َوَال ُهْم َيذَّ ًة َأْو َمرَّ   .]١٢٦[التوبة: ﴾ِيف ُكلِّ َعاٍم َمرَّ

  عن العدلية. #خالفًا لرواية املهدي  ،)١(ال للعوض  ؛وملجموعهام

َوَال ﴿: وقوله تعاىل ]٣٦[فاطر: ﴾َوَال ُخيَفَُّف َعنُْهْم ِمْن َعَذاِهبَا﴿تعاىل: لنا: قوله 

يَاطِ    فال عوض حينئذ. ]٤٠[األعراف:  ﴾َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َحتَّى َيِلَج اْجلََمُل ِيف َسمِّ اْخلِ

  املجربة: حيسن خاليًا عن مجيع ما ذكر.

  .]٤٩[الكھف: ﴾َربَُّك أََحًدا َوَال َيْظِلمُ ▬قلنا: ذلك ظلم، 

سن من العبد إما عقوبة كالقصاص، أو لظن حصول منفعة كالتأديب، أو  و

  كالفصد واحلجامة، أو إلباحة اهللا تعاىل كذبح األضاحي.  أعظملدفع مرضة 

 

: وما وقع من املكلف عدوانًا ومل يتب ِزْيَد يف عذابه بقدر جنايته، وُأخرب #اهلادي 

                                                             
  ألنه ال عوض لصاحب الكبرية.  – )١(



  العدل كتاب       ٩٦ 

  املجني عليه بذلك، فإن كان مؤمنًا أثيب عىل صربه.

: #قلت وباهللا التوفيق: وحيط باألمل من سيئاته؛ لسبب التخلية، ولقول الويص 

  كفارة. :تطهرة، أي :((فأما السب فسبوين فهو يل زكاة)) أي

  ملا مر. ؛النحباط العوض بمنافاته العقاب ؛ا كبرية فال يزاد عىل إخبارهوإن كان ذ

فال خيرب، كام فعل اهللا تعاىل  يف حقهويمكن أن جيعله اهللا تعاىل تعجيل بعض عقوبة 

َفإَِذا َجاَء َوْعُد ُأوَالُمهَا بََعثْنَا  ﴿ببني إرسائيل حني سلط عليهم بخت نرص، فقال تعاىل:

َياِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال َعَليُْكْم   ﴾ِعبَاًدا َلنَا ُأوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ

  ونحوها  ]٥[اإلسراء:

وإن كان غري مكلف فلمصلحة يعلمها اهللا تعاىل كام مر حتقيقه للتخلية، ولعدم 

  أعواض اجلاين، كام مر.

  فيعطى املجني عليه منها. ،وضعن العدلية: ال بد من آالم يستحق هبا الع #املهدي 

  لنا: ما مر من أنه ال عوض لصاحب الكبرية.

  قالوا: الذي من اهللا تفضل ال إنصاف.

قلنا: قد حصل اإلنصاف بزيادة العذاب كالقصاص، فإن تاب جاز أن يقيض اهللا عنه 

كام ال يعاقبه، وجاز أن يقيض اهللا من أعواضه إن جعل له أعواضًا، أو من أحد نوعي 

  واب، وهو النعيم دون التعظيم الث

  مجهور املعتزلة: ال جيوز إال من أعواضه كام ال يسقط األرش بالعفو عن اجلاين.

  البلخي: ال جيوز إال األول، كام ال يعاقبه.

ضل بقضاء األرش، وقد قلت وباهللا التوفيق: ال مانع من تفضله تعاىل بالقضاء، كاملتف

  ألنه عن اجلناية، وال موجب مع وجود ما يقيض. حصل اإلنصاف؛

ف ا غ  ن ا ن  لسلبها العقول  ؛فللمجني عليه ما مر من التفصيل و



  ٩٧ -    ]العوض أحكام في[ فصل

  املميزة مع التخلية، والتمكني كاإلباحة.

وال عقاب ، )١(ب، وجناية ذي الكبرية خطأ كام مروجناية املؤمن خطأ كجناية التائ

  عن اخلطأ.  لعموم أدلة العفو ؛عليه بسببها

 

وأبو اهلذيل، وأحد قويل أيب عيل وغريهم: ويدوم العوض خالفًا  %مجهور أئمتنا 

  والبهشمية. %لبعض أئمتنا 

قلنا: انقطاعه يستلزم ترضر املعوض أو فناءه، وحصول أهيام بال عوض ال جيوز عىل 

ر امتحان وبالء، ال دار جزاء يستلزم ذلك أن تكون اآلخرة دا آخراهللا تعاىل، وبعوض 

  فقط. واإلجامع عىل خالف ذلك. 

  بعد انقطاعه. عليهفإن قيل: يتفضل اهللا 

قلنا: قد استحق بوعد اهللا الذي ال يبدل القول لديه أن يبعث للتنعم، فال وجه 

  لتخصيص العوض بجعل بعضه مستحقًا وبعضه غري مستحق.

 

  ذهاب احلياة وهو واحد إن كان ذهاهبا باملوت اتفاقًا.: وقت )٢(واألجل

                                                             
  يف جناية العامد من أهل الكبائر سواء إال يف يشء واحد وهو أنه ال..إلخ. متت من كتاب عدة األكياس – )١(

يف القول السديد: هذا وقد كثر اخلالف قال السيد العالمة احلجة احلسني بن حييى املطهر حفظه اهللا : – )٢(

يف األجل، ويف حتديده، ويف تعبري أصحابنا عنه اضطراب وغموض، وليس نفس املوت، أو القتل كام 

أن اهللا  - التي هي ِشْبُه متضاربة- قد ُيْفَهُم من حتديدهم له. والذي أراه، وأوصلتني إليه األدلة 

ياة فيها بَِجْعِل اِهللا له ذلك، تزيد وتنقص برشوط إن سبحانه وتعاىل جعل لكل حيوان مدة يستحق احل

حصلت، كالرزق سواء سواء، وليس ألحد أن يتعدى عىل حيوان يف هذه املدة، وإن مكنه اهللا إال 

= 



  العدل كتاب       ٩٨ 

، والبغدادية: وأجالن إن كان ذهاهبا بالقتل خرم، وهو الذي %أئمتنا  )١( بعض

  يقتل فيه، ومسمى وهو الذي لو سلم من القتل لعاش قطعًا حتى يبلغه، ويموت فيه.

القتل ال  وبعض شيعتهم، والبهشمية: جيوز ذلك قبل وقوع ،%أئمتنا  )٢(بعض 

  بعده، إذ قد حصل موته بالقتل. 

  املجربة: ال جيوز قبله وال بعده البته.

وهو نص رصيح يفيد  ]١٧٩[البقرة:  ﴾َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحيَاةٌ ﴿لنا: قوله تعاىل: 

                                                                                                                                                             
برتخيص من اهللا له، وآخر تلك املدة هو األجل، وجيوز تأخري األجل، وتقديمه ممن له ذلك وهو اهللا 

قًا، وتقديمه برشط أن يذكره عند ذكر األجل، كأن يقول: إن قضيت كأجل الدين، جيوز تأخريه مطل

الدين األول فأجلك كذا، وإال فكذا. وال خيرج األجل عن كونه أجًال تقّدم املوت أم تأخر. واألدلة 

]، فدل عىل أهنا ١٧٩[البقرة:﴾ التي أوصلت إىل هذا مثل قوله تعاىل: ﴿َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياةٌ 

يتجنب القتل إذا  -أي املريد-ب إجياب القصاص حياٌة، لوال هو مل حتصل؛ ألنَّ القاتل حتصل بسب

ُر  خاف القصاص، فيسلم هو من القصاص، ويسلم غريمه من القتل، وكذا قوله تعاىل: ﴿َوَما ُيَعمَّ

ٍر َوال ُينَْقُص ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ ِيف كَِتاٍب إِنَّ َذلَِك َعَىل اللَّهِ  ]، فدل عىل أنه يصح ١١[فاطر:﴾ َيِسريٌ  ِمْن ُمَعمَّ

ا اْلُغَالُم َفَكاَن َأبََواُه ُمْؤِمنَْنيِ َفَخِشيَنا َأن ُيْرِهَقُهَما  الزيادة والنقصان يف العمر، وكذا قوله تعاىل: ﴿َوَأمَّ

يقتل يف  ]، فدلت عىل أنه قتله لئال يرهق أبويه طغيانًا وكفرًا، وأنه لو مل٨٠[الكهف:﴾ ُطْغَيانًا َوُكْفراً 

((إن الرجل ليصل رمحه وقد بقي من عمره ÷: ذلك الوقت لطال عمره. ويف احلديث عنه 

ثالُث سنني، فيجعلها اهللا ثالثًا وثالثني سنًة، وإنَّ الرجل ليقطع رمحه وقد بقي من عمره ثالٌث 

 الرزق، وثالثون، فيجعلها اهللا ثالثًا))، ويف حديث آخر: ((بر الوالدين، وصلة الرحم زيادٌة يف

((من أحب أن يمىل له يف عمره، ويبسَط له يف رزقه،  وَمنَْسَأٌة يف العمر))، ويف حديث آخر: 

ويف  جتاَب له الدعاء، ويدفَع عنه ميتُة السوء، فليطع أبويه يف طاعة اهللا عز وجل، وليصل رمحه..)) الخ.ويس

ُه أهُله، وَيكُثَر ماُله، ويطوَل حديث آخر: ((من يضمن يل واحدة أضمن له أربعًا، من يصل رمحه َفيُ  ِحبَّ

  ُعُمُره، ويدخَل جنة ربه)).

  كاإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض #.  – )١(

  هو اإلمام املهدي أيضًا.  – )٢(



  ٩٩ -    ]وحقيقتها اآلجال في[ فصل

القطع بأن القتل خرم، إذ لو ترك املقتول خشية القصاص لعاش قطعًا، ولو ترك املقتص 

 #تعاىل يف قصة قتل اخلرض منه لرتكه القتل املوجب للقصاص لعاش قطعًا كام أخرب اهللا 

  ألنه لو مل يقتله لعاش قطعًا حتى يرهق أبويه طغيانًا وكفراً كام أخرب اهللا تعاىل. الغالم؛

وأيضًا لو مل يكن إال أجالً واحداً لزم أن ال ضامن عىل من ذبح شاة الغري عدوانًا: إذ 

ه، فهو حمسن عند املجربة غري آثم للقطع باإلحسان، وآثم عند غريهم باإلقدام أحلها ل

  غري ضامن النكشاف اإلحسان.

  يلزم آجال. :قالوا

  قلنا: ال دليل عىل غريهام، فال يلزم.

  يكشف عن اجلهل يف حق اهللا تعاىل، إذ قطع القاتل أجله. :املجربة

ألن اهللا سبحانه عامل بالبقاء ورشطه وهو: ترك اجلناية، والقتل ورشطه وهو:  قلنا: ال؛

حصول اجلناية، فلم يكشف عن اجلهل يف حقه تعاىل إال لو كان ال يعلم إال البقاء 

  ورشطه فقط.

الغالم مل يكشف عن اجلهل يف حقه تعاىل حيث علم أنه  #أال ترى أن قتل اخلرض 

  .#لو تركه اخلرض يرهق أبويه طغيانًا وكفرًا 

ِذيَن ُكتَِب َعَليِْهُم اْلَقتُْل إَِىل ﴿قالوا: قال اهللا تعاىل:  َز الَّ ُقْل َلْو ُكنْتُْم ِيف بُيُوتُِكْم َلَربَ

  .]١٥٤[آل عمران:  ﴾َمَضاِجِعِهمْ 

، تعاىلللقتىل رمحهم اهللا بصدق إيامهنم، وبامتثاهلم ألمر اهللا  الشهادةقلنا: معنى اآلية 

أي: لو كنتم أهيا املنافقون يف بيوتكم متخلفني، وعن احلرب مثبطني مل يكن القتىل من 

مثلكم اقتداء بكم، وال سامعني لكم أن تثبطوهم  بمتخلفنياملؤمنني رمحهم اهللا تعاىل 

ٌء يقولون ﴿بدليل أول الكالم، وهو قوله تعاىل حاكيًا عنهم:  َلْو َكاَن َلنَا ِمَن اْألَْمِر َيشْ

  .]١٥٤[آل عمران: ﴾ا ُقتِْلنَا َهاُهنَامَ 



  العدل كتاب       ١٠٠ 

 

وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما ﴿والروح: أمر استأثر اهللا تعاىل بعلمه؛ لقوله تعاىل:  ُقِل الرُّ

  ال يكون احليوان حيًا إال معه. ]٨٥[اإلسراء:  ﴾ُأوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ َقِليًال 

حقيقته قريب من دعوى علم الغيب؛ لفقد الدليل إال التخيل، وادعاء معرفة 

من غري طائل، واهللا  )٣(، واستكثار)٢(من آجن )١(فاكتساب أقوال اخلائضني فيها ارتواء

  .]٣٦[اإلسراء: ﴾َوَال تَْقُف َما َليَْس َلَك بِِه ِعْلمٌ ﴿تعاىل يقول: 

ِذيَن ُهْم َعنِ ﴿ويقول عز وجل يف مدح املؤمنني:   ]٣[المؤمنون: ﴾اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ  َوالَّ

  وكذلك القول يف كثري من مسائل فن اللطيف، ونحو مساحة األرض.

 

   وُيعدمه.واجلمهور: وُيفني اهللا العاملَ  %أئمتنا 

  اجلاحظ واملالمحية وبعض املجربة: حمال.

ُل َواْآلِخرُ  ﴿تعاىل:قلنا: كذهاب املصباح والسحاب، فليس بمحال، وقوله    .﴾ُهَو اْألَوَّ

(كام كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بال وقت وال مكان) إىل  ويف النهج: 

: (وال يشء إال اهللا الواحد القهار). ووجه حسنه: التفريق بني دار االمتحان، #قوله 

  ودار اجلزاء.

  ؟فإن قيل: ِملَ َملْ يكن اجلزاء يف الدنيا

التوفيق: لعلم اهللا تعاىل أن أكثر العصاة يوقنون به تعاىل، فلو أنه تعاىل  قلت وباهللا

                                                             
  ارتواء: افتعال من الري، وهو رشب املاء بعد العطش. متت – )١(

  اآلجن: املاء املتغري الكدر. متت – )٢(

  أي: يشء غري نافع وال حظ فيه غري العبث واللغو والرجم بالغيب.  – )٣(



  ١٠١ -    ]الرزق بيان في[ فصل

عاقبهم من غري خلق ما يعلمون به رضورًة أن ذلك عقوبة مل يعرفوا كون ذلك عقوبة، 

وا مع عدم مثل زُ وْ  لو ُج ْني نِ حَ تَ مْ وإنام يعدونه من نكبات الدهر كام يزعمون، وأن أكثر املُ 

أن الواصل إليهم جزاًء؛ بل حيصل التجويز أنه من سائر ذلك مل يعلموا رضورة 

 عىل اهللا تعاىلالتفضالت، ومع عدم كشف الغطاء بخلق ذلك إثبات حلجة األشقياء 

النتفاء الفرق عندهم بني من خيافه تعاىل بالغيب، وبني من ال خيافه إال عند مشاهدة 

  العذاب، فيقولون: تبنا كالتائبني، وأطعناك كاملطيعني.

أن اهللا حق، قال اهللا  - مألجل فنائهم وإعادهت ؛مع الفناء ثم البعث يعلمون علًام بتّاً و

َ َهلُْم أَنَُّه اْحلَقُّ ﴿تعاىل: وأن  ]٥٣[فصلت:  ﴾َسنُِرهيِْم آَياتِنَا ِيف اْآلَفاِق َوِيف َأنُْفِسِهْم َحتَّى َيتََبنيَّ

إلخبار اهللا تعاىل إياهم بذلك يف الدنيا عىل ألسنة الرسل،  الواصل إليهم جزاء قطعًا؛

 ،وإلخبارهم أيضًا يف اآلخرة به، فيكون أعظم حرسة عىل العاصني، وأتم رسورًا للمثابني

  ألن اآلخرة دار جزاء ال دار عمل، واهللا تعاىل أعلم. مع انتفاء حجة األشقياء عىل اهللا؛

 

  احلالل من املنافع واملالذ. العدلية: والرزق

  املجربة: بل واحلرام.

قلنا: هنى اهللا تعاىل عن تناوله واالنتفاع به، فهو كام ال يتناول وال ينتفع به، وهو ليس 

  برزق اتفاقًا.

تَتَِّخُذوَن ﴿تعاىل:  اهللاوأيضًا مل يسم اهللا تعاىل رزقًا إال ما أباحه له دون ما حرمه، قال 

  .]٦٧[النحل:  ﴾ْزًقا َحَسنًاِمنُْه َسَكًرا َورِ 

  املسلمون: وما ورد الرشع بتحريمه فال حيل تناوله.



  العدل كتاب       ١٠٢ 

بل حيل كل ما علم من الدين حتريمه من األموال والفروج، وقتل النفس : )١(اإلباحية

  بغري حق وغري ذلك.

والصوفية: بل كل ما علم من الدين حتريمه من األموال والفروج وغري  ،)٢(املزدكية

  القتل.ذلك إال 

حللوله تعاىل يف  ؛قالوا: ألن املال مال اهللا والعبد عبد اهللا، وتناول النكاح حمبة هللا

  املنكوح. تعاىل اهللا عن ذلك.

َمْت َعَليُْكُم اْلَميْتَةُ ﴿لنا: قوله تعاىل:    ونحوها. ]٣[المائدة:  ﴾اآلية ...ُحرِّ

  .]١٨٨[البقرة:  ﴾بِاْلبَاطِلِ َوَال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَيْنَُكْم ﴿وقوله تعاىل: 

نَا﴿وقوله تعاىل:    ونحوها.، ]٣٢[اإلسراء:  اآلية ﴾...َوَال تَْقَربُوا الزِّ

َم اللَُّه إِالَّ ﴿وما ورد يف قوم لوط، وقوله تعاىل:  تِي َحرَّ َوَال تَْقتُُلوا النَّْفَس الَّ

  .]١٥١[األنعام:  ﴾بِاْحلَقِّ 

 هواهم، وإن كان الكالم ال حيتمله؛ن ويطابق وهم يتأولون هذه اآليات عىل ما حيبو

((ال نكاح إال  ÷ألهنم باطنية ال يتقلدون بيشء من الرشائع، نحو تأويلهم قوله 

بويل وشاهدي عدل)) بأن الويل: الذكر، وشاهدي العدل: اخلصيتان، عىل ما هو مقرر 

  وله.ورس تعاىليف كتبهم، وذلك رد ملا علم من الدين رضورة، فهو تكذيب هللا 

  واملسلمون: وما حيز من مباح، أو بكسب مرشوع نحو الرشاء فهو ملك من حازه بذلك.

  املطرفية: ال ملك لعاص.

َوَجيَْعُلوَن لَِما َال َيْعَلُموَن نَِصيبًا ِممَّا ﴿لنا: اآليات نحو قوله تعاىل: 

  واإلجامع. ]٥٦[النحل: ﴾.اآلية..َرَزْقنَاُهمْ 

                                                             
  فرقة من الباطنية.  – )١(

وهم منسوبون إىل رجل يقال له: مزدق وكان ادعى الربوبية  -بالقاف بدل الكاف–وقيل: املزدقية – )٢(

  وقتله عىل ما روي كرسى أنو رشوان. 



  ١٠٣ -    فرع

 

  ألنه املوِجُد للرزق والواهب له. والرازق هو اهللا تعاىل؛

  العدلية: وقد يطلق عىل نحو الواهب من البرش؛ لكونه مبيحًا للموهوب، خالفًا للمجربة.

  .]٨[النساء:  ﴾َفاْرُزُقوُهْم ِمنْهُ ﴿لنا: قوله تعاىل: 

 

  ملنافاته التوكل. ؛احلشوية، وتدليس الصوفية: ال جيوز

  : بل ألن إباحته أغنته عن املشقة.وحتقيق مذهب الصوفية

  قلنا: التكسب مل يناف التوكل، سيام مع املخاطرة يف القفار، وعىل متون أمواج البحار.

  وأدلة حتريم أموال الناس ال ينكرها إال كافر.

 

والسعر: قدر ما يباع به اليشء، فإن زاد املعتاد فغالء، وإن نقص منه فرخص، وقد 

حيث أنعم بزيادة اخلصب يف الرخص، وحيث امتحن بزيادة  ؛بسبب من اهللا تعاىل يكونان

حيث جلب التجار من موضع خصب إىل أخصب منه  ؛اجلدب يف الغالء، وبسبب من اخللق

  احلبوب ومنعها يف الغالء. أكثريف الرخص، وحيث تغلب بعض الظلمة عىل 

  احلشوية: واملجربة: بل الكل من اهللا تعاىل.

  ألجل ذلك. ؛ورد النهي عن االحتكار وعن بيع احلارض للبادي قلنا:

 

  .ّق ل ما يُش يوالتكليف لغة: حتم

  واصطالحًا: البلوغ والعقل.



  العدل كتاب       ١٠٤ 

  ل األحكام.يورشعًا: حتم

ووجه حسنه كونه عرضًا عىل اخلري كام مر، وكذلك الزيادة فيه من إمهال إبليس 

ملنسوخ مع بقاء املتشابه وتفريق آيات األحكام اخلمسة، وإبقاء اوالتخلية وإنزال 

  ألهنا عرض عىل استكثار الثواب، وهو حسن. الناسخ، ونحو ذلك؛

  املسلمون: ومل يكلف اهللا سبحانه وتعاىل إال ما يطاق.

األشعري: بل كلف اهللا أبا جهل ما مل يطق؛ حيث أمره أن َيْعَلم ما جاء به النبي 

  اإلخبار بأنه كافر. ÷معًا، ومن مجلة ما جاء به النبي  ، وباإليامن÷

  فإعالمه به تكليف، ويلزم التكليف بالزمه، وهو الكفر مع اإليامن، واجلمع بينهام ال يطاق.

سبب لإلعالم بأنه كافر  - اهللا تعاىللعنه - واجلواب واهللا املوفق: أن كفر أيب جهل 

رضورة، ال أن ذلك اإلعالم سبب حلصول كفره، وإذا مل يكن اإلعالم سببًا مل يلزم 

  التكليف بالكفر.

وأيضًا فإنا نقول: مل يكلف أبو جهل بالعلم بأنه كافر حلصوله عنده بسبب كفره، إذ 

  حتصيل احلاصل حمال، وكذلك أمر احلكيم به حمال.

َال ﴿مع أن ما ذكره األشعري رد لقوله تعاىل:  ،باإليامن فقط فثبت أنه مل يكلف إال

  .]٢٨٦[البقرة: ﴾ُيَكلُِّف اللَُّه نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها

 

  واللطف: تذكري بقول أو غريه حامل عىل فعل الطاعة أو ترك املعصية.

  وااللتطاف: العمل بمقتضاه. 

  مر. يف، مثل تنوير قلوب املؤمنني كامالعقل الكا واخلذالن: عدم تنوير القلب بزيادة يف

والعصمة: رد النفس عن تعمد فعل املعصية، أو ترك الطاعة مستمرًا؛ حلصول 



  ١٠٥ -    ]اللطف أحكام في[ فصل

  اللطف والتنوير عند عروضهام.

  وأبو هاشم: وجيوز كون فعل زيد لطفًا لعمرو. #املهدي 

يف حكم  لكذوجيوز تقدم اللطف بأوقات كثرية، ولو قبل بلوغ التكليف مامل يرص 

  خالفًا أليب عيل. ،املنيس

لنا: حصول االلتطاف باملواعظ وهي فعل الغري، وبأموات القرون املاضية، وهتدم 

  مساكنهم، وهي متقدمة.

 

وما يفعله اهللا تعاىل قطعًا ال يقال: بأنه واجب عليه تعاىل؛ إلهيامه التكليف، وألن 

  ملا يأيت إن شاء اهللا تعاىل، والثواب تفضل حمض. ؛الطاعات شكر

وألن خلقه للحيوان كإحضار قوم حمتاجني إىل الطعام، وإعداده للجزاء كنصب 

مائدة سنية، وامتحاهنم كجعل الطريق إليها، ومتكني املكلف كتيسري تلك الطريق، 

إليها، وفعل األلطاف كنصب العالمات كي ال يسلك غريها، وإرسال الرسل كالنداء 

ل يف العقل فكذا هذه. وقبول توبة التائبني كإعتاب من أباها،   فكام أن فعل ذلك تفضُّ

ألن االمتحان  تخلية من االمتحان مزيد تفضل حمض؛وأما التناصف فهو بعد ثبوت كون ال

لفعل املطلوب منه إذا فهي حسنة كالفصد، وال يشء عىل الفاصد رضورة غري ا ،تفضل كام مر

  .]٩١[التوبة: ﴾َما َعَىل اْلُمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ ﴿ألنه حمسن عند العقالء و كان بصرياً؛

  : بل جيب عىل اهللا تعاىل. وغريهمبعض املعتزلة 

  بعُضهم: مجيع ما ذكر. 

  وبعضهم: بل بعضه. 

  لنا: ما مر. 



  العدل كتاب       ١٠٦ 

ْمحَةَ ﴿قالوا: قال تعاىل:    .]٥٤[األنعام:  ﴾َكتََب َربُُّكْم َعَىل نَْفِسِه الرَّ

بفعل الواجب املكتوب، ملا كان  بعباده الواسعة لكل يشءقلنا: شبه اهللا فعله لرمحته 

َوإِْن ِمنُْكْم إِالَّ َواِرُدَها ﴿كقوله تعاىل:  ﴾َكتََب ﴿فعرب عنه بكلمة:  ،تعاىل ال خيلفه البتة

  .وهو غري واجب عليه تعاىل اتفاقاً  ]٧١[مریم:  ﴾َكاَن َعَىل َربَِّك َحتًْما َمْقِضيا

***********   
***  

*  

  

   



  ١٠٧ -    فصل

 

  القبائح، وأعالهم منصباً برشيعة. من ارتكاب هي: وحي اهللا إىل أزكى البرش عقالً وطهارة

»: برشيعة«والرسالة لغة: القول املبلغ. ورشعًا: كالنبوءة، إال أنه يقال يف موضع 

  .»لتبليغ رشيعة مل يسبقه بتبليغ مجيعها أحد«

 

  وجيب عىل كل مكلف عقالً أن يعلم أنه ال بد من رسول.:)١(وأهل اللطف #اهلادي 

: لينبئ عن اهللا سبحانه ببيان أداء شكره بام شاء من الرشائع، عىل ما َمّن #اهلادي 

به من النعم، ويميز بذلك من يشكره ممن ال يشكره: إذ قد ثبت أنه تعاىل ليس بجسم، 

  حلكيم ال يرتك ما شأنه كذلك مهالً.فامتنع أن ُيلقى جل وعال مشافهًة، وا

  .%قلت وباهللا التوفيق: وكذا يأيت عىل أصل قدماء العرتة 

  أهل اللطف: بل؛ ألنه جيب عىل اهللا تعاىل األصلح.

  قلنا: ال واجب عىل اهللا تعاىل، كام مر. 

، وبعض صفوة الشيعة، وكثري من املعتزلة: ال جيب؛ ألن الرشائع ألطاف #املهدي 

  ات. يف العقلي

  والشكر: االعرتاف فقط.

اآلية ونحوها، وإجامع أهل ]١٣[سبأ: ﴾اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا﴿لنا: قوله تعاىل: 

  اللغة عىل أنه: قول باللسان واعتقاد باجلنان، وعمل باألركان يف مقابلة النعمة. 

َالَة تَنَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء ﴿تعاىل:  اهللاقالوا: قال  فدل  ]٤٥[العنكبوت: ﴾َواْلُمنَْكرِ إِنَّ الصَّ

                                                             
  هم البغدادية.  – )١(



  النبوة كتاب       ١٠٨ 

  عىل أهنا ألطاف يف العقليات. 

إِْن تَتَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم ﴿قلنا: بل هي سبب التنوير الذي أراده تعاىل بقوله: 

ا كانت سببًا مَّ أي تنويراً تفرقون به بني احلق والباطل، فهي كالناهي لَ  ]٢٩[األنفال: ﴾ُفْرَقانًا

  التنوير الزاجر عن ارتكاب القبائح، وذلك مل خيرجها عن كوهنا شكراً هللا تعاىل.حلصول 

  السيد عىل عبده. قالوا: وردت الرشائع عىل كيفيات خمصوصة، وال يقتيض ذلك نعمةُ 

قلنا: بل تقتيض االمتثال بفعلها ومطابقة مراده بتأديتها ولذلك وجبت، فلو كانت 

  ب ما ال جيب. لطفًا مل جتب؛ ألن احلكيم ال يوج

  قالوا: قد ثبت أنه ال جيوز العقاب ابتداء عىل اإلخالل هبا الالزم من رشعيتها.

قلنا: إنام مل جيز؛ حيث مل يكن مأموراً بفعلها، فلم ُخيّل باالمتثال كام أن العبد إذا أخل 

  متثال. يأمره به سيده مل يكن خمال باالبام مل

مع مقارنة التخويف، فلو كانت ألطافًا كذلك وأيضًا وردت الرسل صلوات اهللا عليهم 

  لَقبُح التخويف؛ ألن األلطاف ليست بواجبة، إذ التخويف ال يكون إال عىل واجب.

  قالوا: إنام اقرتنت بالتخويف؛ لتجويز اجلهل ببعض املصالح.

ل مكلف أنه ال م لزم القول بوجوب العلم عىل كلِّ الرسل، وإن ُس  )١(قلنا: مل خترب به 

إذ مل يعرف إال  ؛بذلك املجهول إذا كان واجباً لينبئ عن اهللا تعاىل ؛ رسول كقولنا بد من

  .كام مرحيث مل يكن واجبًا  ح:بُ قَ وإال لَ  بإخبار الرسل، واحلكيم ال يرتك ما شأنه كذلك مهالً 

  وال خالف يف حسنها بني األمة.

  إذ العقل كاف. ؛: بل قبيحة)٢(الربامهة 

  إال هبا. مِ تثال أمر املنعِ قلنا: ال ُهيتدى إىل ام

                                                             
  أي الذي جوز جهله.  – )١(

  رؤساء فرق الكفار باهلند. متت من حوايش اإلصباح عىل املصباح.  – )٢(



  ١٠٩ -    والرسول النبي معنى بيان في فصل

  فصل في بيان معنى النبي والرسول

ألن الرسول من  وغريهام: والنبي أعمُّ من الرسول؛القاسم واهلادي عليهام السالم 

  والبلخي. #أتى برشيعة جديدة من غري واسطة رسول، خالفًا للمهدي 

 فعطف ]٥٢[الحج:  ﴾َرُسوٍل َوَال نَبِيٍّ َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك ِمْن ﴿لنا: قوله تعاىل: 

  إذ ذلك يقتيض املغايرة.  العام عىل اخلاص؛

  : ويصح أن يكون النبي نبيًّا يف املهد. #والبرصية، وهو ظاهر كالم القاسم  #املهدي 

  البلخي: ال يصح.

ألن النبوة تكليف، وال تكليف عىل من يف املهد؛ لعدم التمييز  ؛قلت: وهو األقرب

  ألن اهللا سبحانه عىل كل يشء قدير.؛ والقدرة، إال أن جيعلهام اهللا سبحانه له فال بأس

 
  .%واملالئكة صلوات اهللا عليهم أفضل من األنبياء 

  . من املالئكةاألشعرية وغريهم: بل األنبياء أفضل 

وال  ]٦[التحریم: ﴾َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ َال َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم ﴿لنا: قوله تعاىل: 

  شك يف خطايا األنبياء صلوات اهللا عليهم.

َجَرةِ إِالَّ أَْن تَُكونَا َملََكْنيِ ﴿: حاكياً وقوله تعاىل    . ]٢٠[األعراف: ﴾َما َهنَاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذهِ الشَّ

ِه َوَال اْلَمَالِئَكُة َلْن َيْستَنِْكَف اْلَمِسيُح َأْن ﴿وقوله تعاىل:  َيُكوَن َعبًْدا لِلَّ

بُونَ    .]١٧٢[النساء:  ﴾اْلُمَقرَّ

وبيان االستدالل هبا: أن ذلك تََرّق من درجة إىل درجة أعىل منها، يعرف ذلك العامل 

  بأساليب أهل اللسان العريب يقال: ال يأنف فالن من تعظيم العامل وال من هو أعظم منه.

ألدلة ال يسعها  ؛ليه أفضل من سائر األنبياء صلوات اهللا عليهمونبينا صلوات اهللا ع

  ((أنا سيد ولد آدم وال فخر)). ÷هذا الكتاب منها قوله 



  النبوة كتاب       ١١٠ 

 

واملعجز: ماال يطيقه برش، وال يمكن التعليم إلحضار مثله ابتداء، سواء دخل جنسه 

  يف مقدورنا كالكالم أم ال كحنني اجلذع.

  يصلح نبي بال معجز، خالفًا للحشوية.وال 

قلنا: املعجز شاهد بصدقه، وإذا عدم الشاهد مل حيصل التمييز بني النبي الصادق 

  األمني، وبني نحو مسيلمة اللعني. 

  فرتاء.حكيم ال يلبس خطابه باهلراء واال واهللا تعاىل عدل

  بىل جيوز أن يشهد عىل نبوته نبي قبله حلصول الشهادة عىل صدقه. 

ِعيه النبي قبل حصوله، ويقع عىل حسب دعواه نحو قوله : إورشطه  تعاىلما أن يدَّ

 ُمبِنيٍ ﴿حاكيًا: 
ٍ
ء أو كان معرفًا بالنبوة كخرب الثعلب، وإال ، ]٣٠[الشعراء: ﴾َأَوَلْو ِجئْتَُك بَِيشْ

  فهو آية من آيات اهللا مصادفة وليس بمعجز؛ لعدم اختصاصها بوقته. 

  معجزين. الدعوى ولو بأوقات كثرية إن أخرب به فوقع: إذ صاراوجيوز تراخيه عن وقت 

َوَجَعَلنِي  ﴿: #وجيوز متقدمًا إن كان معرفًا بالنبوة، كقوله تعاىل حاكيًا عن عيسى 

  وهو يف املهد. ]٣٠[مریم: ﴾نَبِيا

  .)١(وز كذلك إرهاصًا، وظاهره اإلطالقالبلخي: وجي

  ملا مر. معرفًا؛ إن مل يكنقلت وباهللا التوفيق: ال دليل 

  البرصية: ال جيوز تقدمه، وظاهره اإلطالق.

ف. بنبوتهقلت: حصلت الشهادة    كاملقارن إن َعرَّ

  والبهشمية: وال جيوز لغري نبي. %أئمتنا 

                                                             
  سواء كان معرفًا أم ال.  – )١(



  ١١١ -    وحقيقته المعجز ذكر في فصل

  اإلمامية: بل جيب ظهوره لإلمام.

  اد: بل جيوز ظهوره عىل حجج اهللا يف كل زمان.بّ عَ 

  واحلشوية: بل جيوز للصاحلني. # )١(املالمحية، وهو ظاهر كالم املهدي

  جيوز للكفار، ومن يدعي الربوبية ال النبوة كاذبًا. لاألشعرية: ب

ذلك تلبيس وتشكيك بتصديق األنبياء صلوات اهللا عليهم، ألن الكفار  مجيعقلنا: 

ألنه قد أتى بمثل هذا املعجز من ادعى الربوبية وهو كاذب، ومن  ؛يقولون: ال نصدقك

الصالح، أو كونه حمّقًا يف حجته، فلعل املعجزة كانت لبعضها، لكنك  ادعى اإلمامة أو

  طمعًا يف نيل الدرجة العليا، وهي النبوة، واهللا عدل حكيم ال يفعل ذلك. بالكذبجتاريت 

، أو بعد الدعوى، )٢(وأيضًا ال يكون معجزاً إال إذا كان معرفًا بالنبوة، ومل يقع

  وحي بأن اهللا سيفعل ذلك.والدعوى للمعجز ال تكون إال بعد ال

  إجامعًا. %وليس الوحي إال لألنبياء 

: وكرامات الصاحلني من نحو إنزال الغيث وإشفاء املريض، وتعجيل %أئمتنا 

لعدم حصول رشط ؛ اصلة بسبب دعائهم، ليست بمعجزاتعقوبة بعض الظاملني احل

ألن اهللا تعاىل قد تكفل هلم باإلجابة،  ؛هي إجابة من اهللا تعاىل لدعائهم املعجز فيها، وإنام

  بام مر هذه الكرامات. #املهدي  اإلمامولعل مراد 

  فإن ادعاه كاذب كفى ختلفه.

  وقيل: بل جيب حصول النقيض إذا كان أدعى إىل تكذيبه.

  ألن ختلف مراده كاف.؛ البهشمية: ال جيوز

  ألنه حسن. ؛وال منعلعدم دليل الوجوب مع حصول الكفاية بالتخلف،  ؛قلنا: ال جيب

                                                             
  لكن كالم اإلمام املهدي # ليس عىل ظاهره فله تفاصيل يف هذا املوضوع، انظر رشح األساس.  – )١(

  ت من كتاب عدة األكياسأي: التعريف فيام جوزوه عىل غري األنبياء %. مت– )٢(



  النبوة كتاب       ١١٢ 

 

  كثرية. ÷ومعجزات نبينا 

  والبغدادية: وقد تواتر منها مع القرآن كثري نحو حنني اجلذع. %أئمتنا 

  أبو عيل وأبو هاشم: مل يتواتر منها إال القرآن وإال لشاركنا الكفار يف العلم به.

  التواتر كمن ال يعلم صنعاء، وقد تواترت لكثري.قلنا: عدم علمهم ال يقدح يف 

  .)١(هي معجزة، خالفًا للبلخي واخلياطوالبرصية: وانشقاق القمر قد وجد و %أئمتنا 

رُ ﴿لنا: قوله تعاىل: 
َ
م

َ
ق
ْ
ق ال

َ
ش

ْ
حتى :  والظاهر امليض، وأخبار كثرية منها  ]١[القمر:  ﴾وَا

  . فلقتيهرأى عبد اهللا بن مسعود جبل حراء من بني 

  واجلمهور: وإعجاز القرآن يف بالغته اخلارقة للعادة. %أئمتنا 

  وقيل: لإلخبار بالغيب.

  وقيل: كون قارئه ال يكل وسامعه ال يمل.

  وقيل: سالمته من التناقض واالختالف. 

  وقيل: أمر حيس به وال يدرك.

  وقيل: رصفه عن معارضته.

معارضة ما ال إخبار بغيب فيه من قلنا: حتدى اهللا به فصحاء العرب فعجزوا عن 

السور، وليس ذلك إال لبالغته، واإلخبار بالغيب معجزة أخرى، واألمور املذكورة يف 

  سائر األقوال إنام كانت كذلك ألجل بالغته أيضًا.

                                                             
هو عبدالرحيم بن حممد بن عثامن اخلياط املعتزيل من الطبقة الثامنة، وهو شيخ أيب القاسم البلخي،  – )١(

  هـ. ٣٠٠تويف بعد سنة 



  ١١٣ -    فصل

 

ولبشارة الرسل  ،لشهادة املعجزات عىل صدقه رسول صادق؛ ÷ونبينا حممد 

ى برشيعة مبتدأة، وتقرير بعض الرشائع السالفة التي السابقة صلوات اهللا عليهم به، وأت

  .نحو احلج وآية القصاصنص عليها وعمل هبا 

  .#وقيل: بل أتى برشيعة إبراهيم 

  وقيل: بل بكل رشع مل ينسخ.

  .#وقيل: أتى برشيعة موسى 

  قلنا: مل يرجع إىل الكتب السالفة إجامعًا.

 

  األحكام اخلمسة وأدلتها، وهي الكتاب والسنة إجامعًا.والرشيعة: هي 

  واجلمهور: والقياس. خالفًا لإلمامية وغريهم. %أئمتنا 

ُسولِ ﴿لنا: قوله تعاىل:  ِه َوالرَّ  َفُردُّوُه إَِىل اللَّ
ٍ
ء ، وقوله ]٥٩[النساء:  ﴾َفإِْن تَنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ

 َفُحْكُمُه إَِىل اللَّهِ َوَما اْختََلْفتُْم فِيِه ِمْن ﴿تعاىل: 
ٍ
ء   ، أي: مردود إىل اهللا.]١٠[الشورى:  ﴾َيشْ

الرد  هوإىل كتابه، والرد إىل رسوله  الرد: الرد إىل اهللا هو #قال أمري املؤمنني عيل 

  إىل سنته اجلامعة غري املفرقة. 

  والرد إىل اهللا وإىل رسوله بغري ذلك غري ممكن رضورة.

والسنة عند فقد النص منهام إال بالقياس، وذلك معلوم وال يمكن الرد إىل الكتاب 

  وغريه. #، وإجامع الصحابة عيل واهللا أعلمملن عقل 

ومن وافقهم: فإن فقد الدليل من الثالثة رجع يف تلك احلادثة إىل قضية  %أئمتنا 

العقل من تقبيح الفعل أو حتسينه؛ لعلمنا أن اهللا تعاىل مل ينقل حكم العقل يف تلك 



  النبوة كتاب       ١١٤ 

  .ويسمى استصحاب احلالوإال لورد كغريه  ،ثةاحلاد

  املجربة وبعض احلنفية: ال يصح ذلك.

  قلنا: ال مانع. 

 ﴿ قالوا: قال تعاىل:
ٍ
ء ْطنَا ِيف اْلِكتَاِب ِمْن َيشْ   .]٣٨[األنعام:  ﴾َما َفرَّ

 قلنا: عدم نقل حكم العقل ليس بتفريط، بل جاء القرآن بتقريره، قال تعاىل:

  .]٨[الشمس:  ﴾ُفُجوَرَها َوتَْقَواَهاَفَأْهلََمَها ﴿

 

  والكتاب: هو القرآن، وهو املتواتر تالوته.

  وخالف كثري يف كون البسملة يف أوائل السور قرآنًا.

  يف إثبات احلمد يف املصحف. )١(وخالف أيبُّ بن كعب

  ال يف كوهنن قرآنًا. أيضاً : يف إثبات املعوذتني فيه )٢(وابن مسعود

  لوقوع التواتر بذلك. ؛واألصح ثبوت البسملة قرآنًا، وثبوت الثالث يف املصحف

  .)٣(ءة أهل املدينةقرا %ومعتمد ائمتنا 

  : ومل يتواتر غريها.#اهلادي 

  .)٤(اجلمهور: بل السبع

                                                             
  أيب بن كعب بن قيس بن عبيدة األنصاري اخلزرجي: هو أحد القراء وأحد علامء الصحابة.  – )١(

هو عبداهللا بن مسعود بن غافلة، وكان عبداهللا ريض اهللا عنه من السابقني إىل اإلسالم فكان سادسًا  – )٢(

  ÷. أو سابعًا يف دخول اإلسالم، وكان من أعلم الصحابة ومن الثابتني عىل هنج حممد وآله 

  وهي قراءة نافع بن عبدالرمحن.  – )٣(

  كسائي، وابن عامر، وابن كثري، وعاصم. وهي قراءة: نافع، وأيب عمرو، ومحزة، وال – )٤(



  ١١٥ -    ]القرآن في[ فصل

  أكثرهم: أصوال وهو جوهر اللفظ، وفرشًا: وهو هيآته نحو املد واإلمالة.

  الفرش. القريش وابن احلاجب: مل يتواتر

  .)١(بعضهم: بل العرش

 ﴾مالك﴿واحلرف الثابت يف إحدى القرآءتني دون األخرى عند اجلمهور، كـ

: حرف متواتر، أيت به توسعة، وال يسمى عىل انفراده قرآنًا، واملجتزي ﴾ملك﴿و

  باألخرى مل يرتك قرآنًا كاملجتزي بإحدى خصال الكفارة.

  فيه بني السبعة وغريهم ليس بمتواتر. : بل املختلفالزخمرشي ونجم الدين وغريهام

عن اجلمهور: القراءة ما صح سندها، ووافقت املصاحف العثامنية لفظًا  )٢(اجلزري

  أو تقديراً، بأن حيتملها الرسم، ووافقت اللغة العربية، ولو بوجه وإن مل تتواتر.

  والشاذة ما وراء ذلك.

قلنا: مامل يتواتر جيوز أن راويه سمعه خربًا فتومهه قرانًا وذلك تشكيك يف كونه قرانًا، 

ِيهِ ﴿واهللا تعاىل يقول:   
َ

ب
ْ َ
 ر

َ
  فال بد من التواتر. ]٢[البقرة:  ﴾ال

  وُأنزل عىل سبعة أحرف ختفيفًا.

  اجلمهور: واملراد باألحرف سبع لغات عربية.

  .)٣(وقيل: بل املراد معاين األحكام

ألن اللغة العربية تسمى ؛ وقيل: ليس املراد العدد بل السعة والتيسري، والظاهر األول

  . اللغةحرفًا يف

                                                             
  زادوا عىل السبع املتقدمة: قراءة أيب يعقوب احلرضمي، وأيب معرش الطربي، وأيب خلف اجلمحي.  – )١(

ـ وتويف سنة ٧٥١هو حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزري الشافعي، ولد سنة  – )٢(    هـ.٨٣٣ه

  أي األحكام الرشعية: احلالل واحلرام واملحكم واملتشابه، واملثل واإلنشاء واخلرب، وقيل غري ذلك.  – )٣(



  النبوة كتاب       ١١٦ 

 

  للموجودين اتفاقًا. وهو خطاٌب 

  ألن السابق مأمور بأبالغه الالحق. ؛ ملن أدرك بعدهم أيضاً  واملختار وفاقًا للحنابلة: وخطاٌب 

: ÷مأمور بإبالغه املوجود، ولقوله تعاىل ملقنًا لرسوله  ÷كام أن النبي 

﴿ 
َ
غ

َ
ل
َ
 ب

ْ
ن

َ
 بِِه َوم

ْ
م

ُ َ
ِذر

ْ
ن
ُ
  .]١٩[األنعام:  ﴾ِأل

  اجلمهور: بل لزم َمْن بعدهم بدليل آخر وهو إما اإلجامع أو القياس.

  لنا: ما مر وال مانع منه.

 

ى، أو يدل عىل معان امتنع قرص داللته عىل بعضها واملحكم: ماال حيتمل أكثر من معن

ُروِف ﴿دون بعض، نحو: 
ْ
ع

َ
م
ْ
 بِا

ْ
ر

ُ ْ
  ويسمى النص. ]١٧[لقمان:  ﴾وَأ

أو يكون أحد معانيه أظهر لسبقه إىل الفهم، ومل خيالف نّصًا وال إجامعًا، وال يثبت ما 

  قىض العقل ببطالنه، ويسمى الظاهر.

  واملتشابه: ما عداهام.

واملعتزلة وبعض األشعرية: ويعلم تأويله الراسخون يف العلم، بأن  %أئمتنا 

  حيملوه عىل معناه املوافق للمحكم.

  وبعض األشعرية وغريهم: ال يعلمه إال اهللا.

 قلنا: خوطبنا به واحلكيم ال خياطب بام ال يفهم، وأيضا الواو يف قوله تعاىل:

اِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ ﴿ وإن سلم عدم ظهوره كذلك  ظاهرة يف العطف، ،]٧[آل عمران:  ﴾َوالرَّ

لكوهنم ال  والعطف، فيلزمهم أال حيتجوا هبا؛ الحتامله احلال واالستئناف فمتشابه؛

  يعلمون تأويلها.



  ١١٧ -    ]والمتشابه المحكم بيان في[ فصل

  قالوا: ورد الوقف عىل اجلاللة.

قلنا: الوقف ال يمنع العطف بدليل صحة الوقف عىل أوساط اآلي إجامعًا، وإنام 

  الكالم السابق واستئناف ما بعده وهو معدوم هنا.يمنع دليل اإلرضاب عن 

: وفواتح السور )١(رتىض واحلسني بن القاسم العياينالقاسم بن إبراهيم واهلادي وامل

  نحو (أمل) مام استأثر اهللا بعلم معانيها.

                                                             
اإلمام املهدي لدين اهللا احلسني بن القاسم بن عيل %. مولده: سنة ست وسبعني وثالثامئة. دعا  – )١(

ألئمة، بلغ يف العلوم مبلغًا بعد وفاة أبيه. وكان من كبار علامء اآلل، وله آثار مجة، وانتفع بعلومه ا

حتتار منه األفكار، وتبتهر فيه األبصار، عىل صغر سنه، فلم يكن عمره يوم قيامه # إال سبع عرشة 

ا ُنسب إليه: وقد روي عنه أشياء خارجة عن سنن أهل البيت، رواها اإلمام أمحد بن  سنة. تنزهيه عمَّ

هه عنها، فقال ما  -بعد حكايته هلا: والكتاب الذي روي أنه كتبه  سليامن يف حقائق املعرفة، وقد نزَّ

لفظه: ونحن ننفي عنه هذا الكالم، ونقول: هو مكذوب عليه، وال يصح عنه..إىل آخر كالمه #. 

وثوق بام يف احلكمة الدرية، فقد ثبت أنه قد دّس فيها كثري عىل اإلمام، وهلذا مل نعّدها يف مؤّلفاته.  وال

(الرسالة الناصحة)، وثناءه عليه، وكالم هذا وأما اإلمام عبداهللا بن  محزة فقد سمعت نقله عنه يف 

اإلمام يف كتاب (الرمحة) وغريه من رواية السيد العامل الكبري محيدان بن حييى القاسمي يقيض بأن 

 مذهبه وعقائده عقائُد اإلمام اهلادي وابنه املرتىض، وهي التي ارتضاها اهللا لعباده، وتربأ إىل اهللا من

# لكثرة  كل ما ُنِسب إليه خالف ذلك، ولعله ُلبِّس عىل اإلمام املتوكل عىل اهللا أمحد بن سليامن 

فني لكالمه، ومع ظهور احلامل، فال  # كثَري التشكي من املحرِّ أعدائه يف ذلك العرص. وقد كان 

خطري. مؤلفاته:  ُيْؤَخُذ بالنقل، وإن بلغ أّي مبلغ، فهذا أمر عسري، واهلجوم عليه بغري بصرية جرم

َف ثالثة وسبعني مؤلفًا، منها: كتاب مهج احلكمة، وكتاب تفسري غرائب القرآن، وكتاب خمترص  ألَّ

األحكام، وكتاب اإلمامة، وكتاب الرد عىل أهل التقليد والنفاق، وكتاب الرد عىل الدعي، وكتاب 

، وكتاب األرسار، وكتاب الرمحة، وكتاب التوفيق والتسديد، وكتاب شواهد الصنع، وكتاب الدامغ

الرد عىل امللحدين، وكتاب نبأ احلكمة. مقتله: قتل يف وادي َعَرار سنة أربع وأربعامئة، وله نيف 

وعرشون سنة.مشهده: بريدة من خماليف صنعاء، وأحرق اهللا قاتله بالنار. [انتهى نقًال من كتاب 

  التحف رشح الزلف بترصف]. 



  النبوة كتاب       ١١٨ 

  بعض أوليائه عىل معانيها. : وجيوز أن ُيْطلع اهللا سبحانه#القاسم 

، أقسم اهللا تعاىل هبا كإقسامه بالنجم والسامء )١(ها الوضعية قلت: بل األظهر أهنا عىل معاني

ِجيدِ ﴿به نحو:  مٍ َس قْ ونحوهام، بدليل صحة العطف عىل كثري منها بمُ 
َ
م
ْ
آِن ا

ْ
ر

ُ
ق
ْ
  .]١[ق:  ﴾ق وَال

وجواباهتا إما مذكورة أو مقدرة؛ لداللة سياق الكالم عليها، وذلك جائز إجامعًا؛ 

  لثبوت هذه القاعدة لغة. 

 

  تفاقًا.وهو كالم اهللا تعاىل ا

  واجلمهور: وهو هذا املسموع. %أئمتنا 

  األشعرية: بل معنى يف نفس املتكلم.

  يف نفس امللك، وهذا عبارة عنه. بلاملطرفية: 

  واملعنى ليس بمسموع. ]٦[التوبة:  ﴾َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالَم اللَّهِ ﴿لنا: قوله تعاىل: 

  قالوا: ذلك جماز.

ولعدم االحتياج إىل نصب القرينة  ،العريبقلنا: خالف املجمع عليه من أهل اللسان 

إذ هي  ؛عند إطالقه عىل املسموع، ولو سلم لزم أن جيعلوا للتفاسري ما له من األحكام

  عبارة عنه، وال قائل بذلك.

  وغريهم: وهو حمدث. العدلية مجيعاً 

  األشعرية واحلشوية: بل قديم.

  ذا املتلو.احلشوية: وهو ه

قلنا: يلزم الثاين مع اهللا سبحانه كام مر، فإن سلم فام جعل أحد القديمني كالمًا 

                                                             
  أي أسامء حروف اهلجاء.  – )١(



  ١١٩ -    ]السنة األدلة من الثاني[ فصل

  واآلخر متكلًام بأوىل من العكس. 

وقد قال تعاىل: وأيضًا هو مرتب ومنظوم، وما تقدم غريه دل عىل حدوث ما بعده، 

ٍث ﴿
َ
د

ْ ُ
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ْ
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ْ
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ْ
ِيِهم

ْ
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َ
  اآلية.. ونحوها.  ]٢: [األنبیاء ﴾م

 
وأمره  ÷نقل خرب النبي : )١(والعادة، ودينًا: امللة. وعرفاً  والسنة لغة: الطريق

  وهنيه واإلخبار عن فعله وتقريره.

  ويف عرف الفقهاء: ما الزمه الرسول من النفل.

  .)٢(واملبحوث عنه هنا هو األول من األخريين 

كفاه ما تلقاه منه من غري مؤنة، ومن كان نازحًا عنه، أو  ÷فمن عارص النبي 

البحث يف صحة ما روي عنه؛  -عىل الكفاية-تراخت به األيام عن إدراك زمنه لزم 

  ((أال وإنه سيكذب عيل)) اخلرب. ÷لقوله 

 وال خالف يف صحة املتواتر، وهو: ما نقله جامعة حييل العقل تواطؤهم عىل الكذب،

  . ÷ثم كذلك إىل النبي 

  : واملعترب يف العدد ما حصل به العلم.%أئمتنا 

  واشرتط غريهم عدداً حمصوراً عىل خالفات بينهم.

  لعدم الفائدة.؛ قلنا: حصول العلم ثمرته فاعتربناها دون العدد

  : وال حيصل العلم باألربعة خاليًا عن السبب.%أئمتنا 

  .)٣(الظاهرية: بل حيصل العلم بخرب الواحد مطلقًا 

                                                             
  أي عرف أهل الرشع.  – )١(

  وهو النقل خلرب النبي وأمره وهنيه.  – )٢(

  أي سواء قارنه سبب أم ال.  – )٣(



  النبوة كتاب       ١٢٠ 

  النظام: إن قارنه سبب.

  وقيل: بأربعة.

  قلنا: جيوز الكذب عىل الواحد واألربعة.

  : وال نشرتط العدالة.%أئمتنا 

  هذيل وعباد: بل ال بد من العصمة. أبو

  اإلمامية: يكفي معصوم واحد.

ليس كذلك، وقد حيصل العلم بخرب لنا: حصول العلم بالبلدان وامللوك بخرب من 

بعضهم عن نفسه وعنهم، ولو كان واحداً بحرضهتم، برشط عدم احلامل هلم عىل 

  للعادة القاضية بإنكاره لو كان كذبًا. ؛السكوت

وبخربهم أو بعضهم كذلك عن أمور شتى مؤداها ملعنى واحد، وذلك كوقائع 

يف األصح، والثاين استدالليًّا،  الدالة عىل شجاعته، ويسمى األول رضورّياً  #الويص 

  . )١(والثالث: معنوّيًا، وهو مفيد للعلم، خالفًا للسمنية 

طراده اوكل عدد حصل العلم بخربه ال جيب لعلم بحصول العلم به رضوري، اقلنا: 

  يف األصح، وما نقله واحد وتلقته األمة بالقبول فال خالف يف صحته كخرب السفينة. 

  لعصمة جامعة األمة. ؛ويفيد العلمواجلمهور:  %أئمتنا 

، والشيعة، وأيب %بالقبول فصحيح يفيد العلم عند العرتة  %وما تلقته العرتة 

 يوخرب ،لعصمة جامعتهم بشهادة آية التطهري، وآية املودة ؛وأيب عبداهللا البرصي ،عيل

  وغريهام مام ال خالف يف صحته. ،و ((إين تارك فيكم))، السفينة

وما نقل آحاديًا، له تفاصيل فيها خالفات يف كتب األصول، أصحها قوُل من يوجب 

                                                             
: فرقة من عبدة - بضم السني وفتح امليم نسبة إىل سومنات قرية باهلند عىل غري قياس–السمنية  – )١(

  األصنام تقول بالتناسخ وتنفي وقوع العلم باألخبار. 



  ١٢١ -    ]السنة األدلة من الثاني[ فصل

((فام ر÷العرض عىل الكتاب؛ لقوله  وي عني فاعرضوه عىل كتاب : 

  ، وهذا اخلرب تلقاه األصوليون بالقبول واحتجوا به.)١(اخلرباهللا...))

  .)٢(وللويص كرم اهللا وجهه يف أحوال الرواة تفصيل جيب معرفته

                                                             
احلجة جمدالدين املؤيدي # يف كتاب فصل اخلطاب يف خرب العرض عىل الكتاب من  : قال اإلمام– )١(

جممع الفوائد: أخرجه اإلمام اهلادي إىل احلق القويم حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم عليهم 

الصالة والتسليم يف كتاب السنة، واإلمام النارص لدين الّله أبو الفتح الديلمي يف كتاب الربهان 

((سيكثر عيل الكذابة فام أتاكم عني فاعرضوه عىل ÷ فسري القرآن عن رسول الّله ت أنه قال: 

كتاب الّله عز وجل فام وافق كتاب الّله فخذوه، وما خالف كتاب الّله فردوه)). وأخرجه الطرباين يف 

الّله فهو أنه قال: ((أعرضوا حديثي عىل كتاب الّله فام وافق كتاب ÷ الكبري عن ثوبان عن النبي 

مني وأنا قلته)) ذكره السيوطي يف اجلامع الصغري وروى أيضا يف الكبري عن عبدالّله بن عمر عن 

أنه قال: ((سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت ÷ النبي 

تاكم من النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وستنشأ عني أحاديث فام أ

حديثي فاقرؤا كتاب الّله واعتربوه فام وافق كتاب الّله فأنا قلته، وما مل يوافق كتاب الّله فلم أقله)). 

قلت: أراد بام مل يوافق مع املخالفة كام سيأيت، وذكر قايض القضاة ما لفظه: وقد روي عن النبي 

ني، وما كان خمالفا لذلك ((سيأتيكم عني حديث خمتلف فام وافق كتاب الّله وسنتي فهو م÷: 

  فليس مني)).

ْم َخاِمٌس:  –) ٢( قال # يف ذلك كام يف كتاب هنج البالغة: (إِنََّما َأَتاَك بِاْحلَِديِث َأْربََعُة ِرَجال َلْيَس َهلُ

ُج، َيكْ  ُم َوَال َيَتَحرَّ َيَتَأثَّ ِذُب َعَىل َرُسوِل اِهللا(صىل اهللا َرُجٌل ُمَنافٌِق ُمْظِهٌر لِالْ ِيَماِن، ُمَتَصنٌِّع بِاإلْسَالِم، الَ

ُقوا َقْوَلهُ  ُه ُمنَافٌِق َكاِذٌب َملْ َيْقَبُلوا ِمنُْه، َوَملْ ُيَصدِّ دًا، َفَلْو َعلَِم النَّاُس َأنَّ ُهْم َقاُلوا: عليه وآله) ُمَتَعمِّ ، َولِكنَّ

َك  َصاِحُب َرُسوِل اِهللا(صىل اهللا عليه وآله) رآُه، َوَسِمَع ِمنُْه، َوَلِقَف  َعنُْه، َفَيْأُخُذوَن بَِقْولِِه، َوَقْد َأْخَربَ

َك، َوَوَصَفُهْم بَِما َوَصَفُهْم بِِه َلَك، ُثمَّ بَُقوا بَْعَدُه( ِة #اُهللا َعِن اْلُمنَافِِقَني بَِما َأْخَربَ ِئمَّ ُبوا ِإَىل َأ )، َفَتقرَّ

وِر  َعاِة إَِىل النَّاِر بِالزُّ َالَلِة، َوالدُّ اِس، َوَأَكُلوا الضَّ وُهُم االَْ ْعَماَل، َوَجَعُلوُهْم َعَىل ِرَقاِب النَّ َواْلُبْهَتاِن، َفَولَّ

ْرَبَعِة. َو  ْنَيا، إِالَّ َمْن َعَصَم اُهللا، َفهَذا َأَحُد االْ َ ْنَيا، َوإِنََّما النَّاُس َمَع اْلُمُلوِك َوالدُّ َرُجٌل َسِمَع ِمْن ِهبُِم الدُّ

ْد َكِذبًا، َفُهَو ِيف َيَدْيِه، َرُسوِل اِهللا(صىل ا َفْظُه َعَىل َوْجِهِه، َفَوِهَم فِيِه، َملْ َيَتَعمَّ هللا عليه وآله) َشْيئًا َملْ َحيْ

= 



  النبوة كتاب       ١٢٢ 

 
لعصمة هلم من اهللا  ؛وال جيوز عىل األنبياء صلوات اهللا عليهم السهو فيام أمروا بتبليغه

  تعاىل، ألن من شأن احلكيم حراسة خطابه من الغلط، مع العلم والقدرة عىل ذلك.

 
الفرع أو ضده يف   )١(والقياس لغة: التقدير، واصطالحًا: حتصيل مثل حكم األصل

  الشرتاكهام يف علة باعثة عىل حكم األصل، أو الفرتاقهام فيها.

  وله أقسام تفصيلها يف كتب األصول.

  وأركانه أربعه: األصل، وحكمه، والفرع، والعله، وهلا حقائق ورشوط وترجيحات.

                                                                                                                                                             
ُه َيْرِويِه َوَيْعَمُل بِِه، َوَيُقوُل: َأَنا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اِهللا(صىل اهللا عليه وآله)، َفَلْو َعِلَم اْلُمْسِلُموَن أَ  نَّ

ُه َكذلَِك َلَرَفَضُه! َوَرُجٌل َثالٌِث، َسِمَع ِمْن َرُسوِل اِهللا(صىل َوِهمَ  اهللا  فِيِه َملْ َيْقَبُلوُه ِمنُْه، َوَلْو َعلَِم ُهَو َأنَّ

ء، ُثمَّ َأَمَر بِ  ُه َوُهَو َال َيْعَلُم، َأْو َسِمَعُه َينَْهُى َعْن َيشْ ِه َوُهَو الَيْعَلُم، عليه وآله) َشْيئًا َيْأُمُر بِِه، ُثمَّ َهنَى َعنْ

ُه َمنُْسوٌخ َلَرَفَضُه، َوَلْو َعلَِم اْلُمْسِلُموَن إذْ  َفِظ النَّاِسَخ، َفَلْو َعلَِم َأنَّ ْ َحيْ ُه  َفَحِفَظ اَملنُسوَخ، َوَمل َسِمُعوُه ِمْن

ْ َيْكِذْب َعَىل اِهللا، َوَال َعَىل َرُس  ُه َمنُْسوٌخ َلَرَفُضوُه. َوآَخُر َرابٌِع، َمل ولِِه، ُمْبِغٌض لِْلَكِذِب، َخْوفًا هللا، َأنَّ

ْد ِفيِه َوَملْ َوَتْعظِيًام لَِرُسوِل اِهللا، َوَملْ َهيِْم، بَْل َحفَظ َما َسِمَع َعَىل َوْجِهِه، َفَجاَء بِِه َعَىل َما َسِمَعُه، َملْ َيزِ 

، َفَوَضَع َينُْقْص ِمنُْه، َوَحِفَظ النَّاِسَخ َفَعِمَل بِِه، َوَحِفَظ اْلَمنُْسوَخ  َفَجنََّب َعنُْه، َوَعَرَف اْخلَاصَّ َواْلَعامَّ

ء َمْوِضَعُه، َوَعرَف اُملَتَشابَِه َوُحمَْكَمُه. َوَقْد َكاَن َيُكوُن ِمْن َرُسوِل اِهللا(صىل اهللا عليه وآله)  ُكلَّ َيشْ

، َفَيْسَمُعُه مَ  ، َوَكَالٌم َعامٌّ ِه اْلَكَالُم َلُه َوْجَهاِن: َفَكَالٌم َخاصٌّ ْن الَ َيْعِرُف َما َعَنى اُهللا بِِه، َوَال َما َعَنى بِ

ُهُه َعَىل َغْريِ َمْعِرَفة بَِمْعنَاُه، َوَما ُقِصَد بِهِ  اِمُع، َوُيَوجِّ ، َوَما َرُسوُل اِهللا(صىل اهللا عليه وآله)َفَيْحِمُلُه السَّ

ى َخَرَج ِمْن َأْجلِِه، َوَلْيَس ُكلُّ َأْصَحاِب َرُسوِل اهللاِ(صىل  اهللا عليه وآله)َمْن َكاَن َيْسَأُلُه َوَيْسَتْفِهُمُه، َحتَّ

اِرىُء، َفَيَسَأَلُه( )َحتَّى َيْسَمُعوا، َوَكاَن َال َيُمرُّ ِيب ِمْن #إِْن َكاُنوا َلُيِحبُّوَن َأْن َجيِيَء االَْ ْعَراِيبُّ َأْو الطَّ

ٌء إِالَّ َسَأْلُت َعنُْه َوَحِفْظُتُه. َفهِذهِ    َوُجوُه َما َعَلْيِه النَّاُس ِيف اْختَِالفِِهْم، َوِعَلِلِهْم ِيف ِرَواَياِهتِْم. ذلَِك َيشْ

كقياس النبيذ عىل اخلمر الشرتاكهام يف العلة وهي اإلسكار يف هذا املثال، فاألصل اخلمر، والفرع  – )١(

  النبيذ، والعلة اإلسكار، واحلكم التحريم.



  ١٢٣ -    فصل

  وتفصيلها يف كتب األصول.، )٣(وأقسام )٢(وخواص )١(و للعلة طرق

  يف الفرع أو ضده. حكم األصل إثبات مثل :وثمرته

 
األحكام، وما علم من الدين رضورة من تلك األحكام نحو  الرشائع أدلةُ  وأصوُل 

من الهندام إسالم من أنكرها، وما يرتتب عىل إسالمه ؛ الصالة، وسميت أصوالً 

ألنه مل يعلم من الدين رضورة، أو ألجل حصول  ؛)٤(الرشائع، وذلك عام إال القياس

  خاص باألدلة. الرشائع هبا وذلك

 
 -واحلق يف أصول الدين وأصول الرشائع، وأصول الفقه، والقطعي من الفروع

  تفاقًا، إال عن عبداهللا بن احلسن العنربي، وداود األصفهاين.ا واحدٌ 

  شاء اهللا تعاىل. لنا: اإلجامع عىل ختطئة املالحدة وكفرهم، وما يأيت إن

فذهب كثري إىل أنه آثم  ،اإلسالمثم اختلف الناس يف حكم املخطئ بعد قبول 

  كافر إن خالف ما علم من الدين رضورة مطلقًا. )٥(مطلقاً 

  . )٦(عن املخالف الغري املعاند مطلقاً وذهب اجلاحظ وأبو مرض والرازي: أنه معفو 

ألنه  لف ما علم من الدين رضورة؛واحلق أن املخطئ إن عاند فهو آثم، كافر إن خا

  . ÷ه تكذيب هللا تعاىل ولرسول

وإن مل يعاند وكان خطؤه مؤديًا إىل اجلهل باهللا سبحانه، أو إنكار رسله يف مجيع ما بلغوا عن 

ألن املجسم يعبد غري اهللا تعاىل، ويعتقد أن التأثري ؛ اهللا سبحانه أو بعضه فهو آثم كافر أيضاً 

  والطبائعية، وال خالف يف كفرهم مع نظرهم.  ،واملنجمة ،كالوثنية الغريلذلك 

فيام جاء به  ÷مكذب لرسول اهللا  - واملتأول للرشائع بالسقوط نحو الباطنية 

  .مع نظرهفهو كمن كذبه، وال خالف يف كفره 

                                                             
  ص واإلجامع وحجة اإلجامع. كالنص عىل العلة أو تنبيه الن – )١(

  ككوهنا عقلية أو حكًام رشعيًا..إلخ.  – )٢(

  ككوهنا مؤثرة أو مناسبة وشبهية.  – )٣(

  فال ينهدم إسالم من أنكره.  – )٤(

  أي أطلقوا ومل خيصوا معاندًا من غريه.  – )٥(

  أي أطلقوا ومل يفصلوا بني املخالف ملا علم من الدين رضورة وبني املخالف يف غريه.  – )٦(



  النبوة كتاب       ١٢٤ 

 ﴿ومن أخطأ يف غري ذلك بعد التحري فمعفو عنه؛ لقوله تعاىل: 
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(رفع عن أمتي اخلطأ  ( : ÷ومل يفصل، وقوله  ]٥[األحزاب:  ﴾ج

) ومل يفصل، ولإلجامع عىل أن من نكح امرأة يف العدة جهالً غري آثم مع أنه قد  ) والنسيان

  خالف ما علم من الدين رضورة.

  

  الفروع واحد أيضًا. نمومجهور غريهم: وكذلك احلق يف الظني  %مجهور أئمتنا 

، وأمحد بن )٤(، واملنصور باهللا)٣(، وأبو طالب)٢(، واملؤيد باهللا)١(الداعيأبو عبداهللا 

                                                             
هو اإلمام أبو عبداهللا املهدي لدين اهللا حممد بن اإلمام احلسن بن القاسم بن احلسن بن عيل بن عبد  – )١(

الرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب %. هذا اإلمام الذي 

ظهر القول: بأن كل مجع بني القاسمية والنارصية بعد التباين العظيم بسبب االختالف يف االجتهاد، فأ

جمتهد مصيب يف االجتهاديات، وهو الذي قيل فيه: لو مادت األرض ليشء لعظمه ملادت لعلم أيب 

عبداهللا الداعي، ووالده اإلمام احلسن بن القاسم، الذي تقدم بعد اإلمام النارص األطروش. قام 

مخسني وثالثامئة. وقبضه اهللا ببغداد، ثم وصل الديلم وبايعه من علامء األمة أربعة آلف، سنة ثالث و

[انتهى نقًال من كتاب  هبوسم سنة ستني وثالثامئة. روي عن اإلمام أيب طالب، أنه مات مسمومًا. 

  التحف رشح الزلف بترصف].

  تقدمت ترمجته.  – )٢(

# بعد وفاة أخيه اإلمام املؤيد باهللا. قال  – )٣( اإلمام الناطق باحلق أبو طالب حييى بن احلسني. قام 

احلاكم يف وصف بعض مؤلفاته: وعليه مسحة من النور اإلهلي، وجذوة من الكالم النبوي. من 

الفقه مؤلفاته: اُملْجِزي يف أصول الفقه جملدان، وهو من األمهات، وكتاب جامع األدلة يف أصول 

أيضًا، وكتاب التحرير، ورشحه اثنا عرش جملدًا، وكتاب مبادئ األدلة يف الكالم، وكتاب الدعامة، وكتاب 

اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة، واألمايل املعروفة يف احلديث، وله غري ذلك. قبضه اهللا سنة أربع وعرشين 

  تحف رشح الزلف بترصف].وأربعامئة، عن نيف وثامنني سنة. [انتهى نقًال من كتاب ال

هو اإلمام املنصور باهللا أبو حممد عبداهللا بن محزة بن سليامن بن محزة بن عيل بن محزة بن اإلمام  – )٤(

النفس الزكية احلسن بن عبد الرمحن بن حييى بن عبداهللا بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم عليهم 

د اهللا به الدين احلنيف، وَفلَّ بمواضيه أعضاد أفضل السالم. دعا سنة أربع وتسعني ومخسامئة، وجدّ 

ُد الست املائة، ولقد جدد فيها اإليامن، وأقام  أهل الزيغ والتحريف. هذا، واإلمام املنصور باهللا جمدِّ

اهللا به واضح الربهان، وما هو إال من اآليات النريات، واحلجج البينات الباهرات. ومدة إمامته تسعة 

ر وعرشون يومًا. تويف سنة اثنتني ومخسني وستامئة. من مؤلفاته(ع): كتاب عرش عامًا، وتسعة أشه

الشايف أربعة أجزاء أحاط فيه بأنواع العلوم وهو أعرف من أن يوصف، ومنها: الرسالة الناصحة، 

ورشحها، وكتاب املهذب، وحديقة احلكمة رشح األربعني السيلقية، أودع فيها من علوم العربية 

= 



  ١٢٥ -    ]الفروع من الظني في الحق بيان في[ فصل

وأبو عبد اهللا البرصي، وأبو اهلذيل،  وأبو هاشم، ، وأبو عيل،%، واملهدي )١(احلسني

  .وغريهم: بل كل جمتهد فيه مصيب وقايض القضاة،

ْمنَاَها ُسَليَْمانَ ﴿ لنا قوله تعاىل:: َواْعتَِصُموا ﴿اآلية. وقوله تعاىل:  ]٧٩[األنبیاء:  ﴾َفَفهَّ

ُقوا ِه َمجِيًعا َوَال تََفرَّ ِذيَن ﴿وقوله تعاىل: ]١٠٣[آل عمران:  ﴾بَِحبِْل اللَّ َوَال تَُكونُوا َكالَّ

ُقوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت  إِنَّ ﴿، وقوله تعاىل: ]١٠٥[آل عمران:  ﴾تََفرَّ

ِذيَن  ءٍ الَّ ُقوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيًَعا َلْسَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ هذه  )٢(ومل تفصل ]١٥٩[األنعام:  ﴾َفرَّ

فصل، ومل يثبت عاملان وال يقتتل مسلامن)) ومل ي ((ال خيتلف ÷اآليات. وقوله 

يِن َما َوىصَّ بِِه نُوًحا﴿بدليل:  %جوازه يف كل رشائع األنبياء  َع َلُكْم ِمَن الدِّ  َرشَ

يَن َوَال  يْنَا بِِه إِبَْراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ َوالَِّذي أَْوَحيْنَا إَِليَْك َوَما َوصَّ

ُقوا فِيهِ    ومل يفصل. ]١٣[الشورى:  ﴾تَتََفرَّ

يَن َوُمنْ ﴿وقوله تعاىل:  ِ ُه النَّبِيَِّني ُمبَرشِّ ًة َواِحَدًة َفبََعَث اللَّ ِذِريَن َكاَن النَّاُس أُمَّ

                                                                                                                                                             
لرشيفة ما هبر األلباب، وله كتاب صفوة االختيار يف أصول الفقه، وكتاب العقد ومعاين األلفاظ ا

الثمني يف (تبيني أحكام األئمة اهلادين)، وكتاب التفسري، وكتاب اجلوهرة الشفافة إىل العلامء كافة، 

، وكتاب والرسالة الكافية ألهل العقول الوافية، والرسالة اهلادية، والدرة اليتيمة، واألجوبة الكافية

ِعقد الفواطم، وغريها من املؤلفات اجلليلة. وله يف الفصاحة الرائعة والبالغة البارعة املقام األرفع، 

واملكان األعّز األمنع، وديوانه: مطلع األنوار، ومَرشق الشموس واألقامر. [انتهى نقًال من كتاب 

  التحف رشح الزلف بترصف]. 

ن احلسني بن أمحد بن القاسم بن عبداهللا بن القاسم بن أمحد بن أيب اإلمام املهدي لدين اهللا أمحد ب– )١(

%. كان كثري الشبه بجده  الربكات إسامعيل بن أمحد بن القاسم بن حممد بن القاسم بن إبراهيم 

َخْلَقًا وُخُلقًا. دعا إىل اهللا سنة ست وأربعني وستامئة، ونكث بيعته البغاة األشقياء، ودّوخ ÷ 

، ودخل احلرمان الرشيفان حتت أحكامه اإلمامية، ÷أعالم جده املختار األقطار، وأظهر 

وأطاعه كافة بني احلسن واحلسني باحلجاز واملدينة، وبلغت دعوته جيالن وديلامن، ونواحي العراق، 

ومل يبق يف اليمن عامل من علامء أهل البيت وشيعتهم إال دخل يف واليته، وامتثل إلمامته، استشهد 

دي سالم اهللا عليه سنة ست ومخسني وستامئة، ومشهده بذيبني. هذا، ويف عرصه انقرضت اإلمام امله

  دولة العباسية. [انتهى نقًال من كتاب التحف رشح الزلف بترصف]. 

  بني ما كان من أصول الدين وغريه وال بني القطعي والظني. متت من كتاب عدة األكياس.– )٢(



  النبوة كتاب       ١٢٦ 

َوَأنَْزَل َمَعُهُم اْلِكتَاَب بِاْحلَقِّ لِيَْحُكَم بَْنيَ النَّاِس فِيَما اْختََلُفوا فِيِه َوَما اْختََلَف فِيِه 

ِذيَن آَمنُوا لِمَ  ِذيَن أُوتُوُه ِمْن بَْعِد َما َجاَءْهتُُم اْلبَيِّنَاُت بَْغيًا بَيْنَُهْم َفَهَدى اللَُّه الَّ ا إِالَّ الَّ

اٍط ُمْستَِقيمٍ اْختَ    .]٢١٣[البقرة:  ﴾َلُفوا فِيِه ِمَن اْحلَقِّ بِإِْذنِِه َواللَُّه َهيِْدي َمْن َيَشاُء إَِىل ِرصَ

سيدهم،  ÷ونبينا  عام لكل نبي، ): (النَّبِيِّنيَ  ستدالل هبذه اآلية أن يان االب

عام بدليل أن الكتب مع األنبياء  ﴾َوأَنَْزَل َمَعُهُم اْلِكتَاَب ﴿والكتاب يف قوله تعاىل: 

نَْساَن َلِفي ُخْرسٍ ١َواْلَعْرصِ (﴿كثرية، ونظريه قوله تعاىل:  بدليل  ]٢، ١[العصر:  ﴾) إِنَّ اْإلِ

  صحة االستثناء، والقرآن واسطة عقدها الثمني.

لتحكم تلك  :عائد إىل الكتاب املفيد للعموم، أي الضمري ﴾لِيَْحُكمَ ﴿وقوله تعاىل:

 الناس فيام اختلفوا فيه من األحكام التي عرفت بالكتب بدليل قوله تعاىل: الكتب بني

ِذيَن أُوتُوهُ ﴿ املختلف فيه من بعد ما جاءهتم  :أي ]٢١٣[البقرة:  ﴾َوَما اْختََلَف فِيِه إِالَّ الَّ

البينات من نصوص تلك الكتب وأماراهتا الدالة عىل أعيان األحكام. فقال تعاىل: 

ملا كان احلق مع بعضهم فبغي عليهم باملخالفة والشقاق هلم  ]٢١٣[البقرة:  ﴾بَيْنَُهمْ بَْغيًا ﴿

بعدما عرف أن احلق بأيدهيم، إما بام ذكرنا من النصوص واألمارات، وإما بالنص عىل 

إِنََّما ُيِريُد اللَُّه لِيُْذِهَب َعنُْكُم ﴿نحو قوله تعاىل:  أن ذلك البعض هو املوفق إلصابة احلق،

َرُكْم تَْطِهًريا ْجَس َأْهَل اْلبَيِْت َوُيَطهِّ إين تارك و( ( : ÷، وقوله ]٣٣[األحزاب:  ﴾الرِّ

إِْن تَتَُّقوا اللََّه َجيَْعْل ﴿لقوله تعاىل:  ؛) اخلرب. حيث نور اهللا قلوهبم ملا أطاعوه ...) فيكم

ِذيَن آَمنُوا لَِما فَ ﴿كام مر. وذلك معنى قوله تعاىل:  ]٢٩[األنفال:  ﴾َلُكْم ُفْرَقانًا َهَدى اللَُّه الَّ

  .]٢١٣[البقرة:  ﴾اْختََلُفوا فِيِه ِمَن اْحلَقِّ بِإِْذنِهِ 

  .]٥[الحشر: ﴾َما قَطَْعتُْم ِمْن لِينٍَة أَْو تََرْكتُُموَها قَائَِمًة َعَىل أُُصوِهلَا فَبِإِذِْن اللَّهِ ﴿قالوا: قال تعاىل: 

ِه ﴿قلنا: معنى    فبإباحته، وذلك حكم واحد. ﴾َفبِإِْذِن اللَّ

(إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم  ( : ÷قالوا: قال 



  ١٢٧ -    فرع

  ). ) له أجرففأخطأ 

)  ) (فله أجر (  :÷وقوله  ،) ) (فأخطأ ( قال:  ÷ألنه  ؛قلنا: ذلك حجة لنا

  ألنه عبادة، ال عىل العمل بخالفه. ؛جزاء عىل البحث

  ري نكري.قالوا: اختلفت الصحابة من غ

لكثري من القضايا ال خالف فيه، ونقل إنكاره مجلة، وكذلك  #قلنا: إنكار الويص 

  عن كثري من الصحابة.

قلنا: قام  خياطب بمجمل، ويريد من كلٍّ ما فهمه. تعاىلقالوا: ال مانع من أن اهللا 

  الدليل عىل منعه كام مر.

 

  .)١(واختلف املخطية

  .)٣(املخالف خمطئ آثم مطلقًا فة، واألصم: يَّ لَ ، وابن عُ )٢(برش املرييس

  .)٤(بعض أصحاب الشافعي: بل هو خمط معذور مطلقًا 

  .)٥(وقال بعض أصحاب الشافعي: بل مصيب خمالف لألشبه مطلقًا 

: بل من خالف جمتهدي العرتة عمدًا، وأخذ عن غريهم، أو سلك %مجهور أئمتنا 

فهو آثم، واجتهاده  - ري من اخلالفات عليهيف األصول غري طريقهم عمداً أيضًا لتفرع كث

                                                             
  املخطئة هم: الذين يقولون بأن احلق يف املسائل الفرعية مع واحد.  – )١(

  هو برش بن غياث بن أيب كريمة املرييس من املعتزلة.  – )٢(

  أي مل يرشطوا رشطًا بل أطلقوا. متت من كتاب عدة األكياس– )٣(

  أي مل يرشطوا رشطًا بل أطلقوا. متت من كتاب عدة األكياس– )٤(

  رشطًا بل أطلقوا. متت من كتاب عدة األكياسأي مل يرشطوا – )٥(



  النبوة كتاب       ١٢٨ 

  . )١(حظر، آلية التطهري، وخربي السفينة 

                                                             
: قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف لوامع األنوار: رواه إمام اليمن اهلادي إىل احلق (ع) يف – )١(

األحكام؛ وهو خرب معلوم بالتواتر، الاختالف فيه بني األمة. ورواه من أئمة العرتة (ع) اإلمام عيل 

يفة، واإلمام أبو طالب، واإلمام املرشد باهللا يف أماليهام، واإلمام أبو بن موسى الكاظم يف الصح

عبداهللا املوفق باهللا اجلرجاين، واإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة يف الشايف، وغريهم (ع) كثري. قال 

اإلمام حييى رشف الدين (ع): حديث: ((أهل بيتي كسفينة نوح)) أخرجه احلاكم من وجهني عن أيب 

ذر قلت: وأخرجه عنه اإلمام املرشد باهللا (ع) بلفظ: ((ومن ختلف عنها هلك))، واإلمام أبو طالب 

(ع) كذلك بدون ((ومثل باب حطة)) إلخ. قال اإلمام رشف الدين: وأخرجه أبو يعىل يف مسنده، 

 -ذر والطرباين يف الصغري واألوسط من غري طريق، والفقيمي وأبو نعيم كذلك، وأبو يعىل عن أيب 

أيضًا، والبزار، وابن املغازيل أبو احلسن، وزاد: ((من قاتلنا يف آخر الزمان فكأنام قاتل  -ريض اهللا عنه 

مع الدجال)) وأخرجه الطرباين، وأبو نعيم يف احللية، والبزار، وغريهم عن ابن عباس ـ ريض اهللا 

لبزار عنه، ورواه الطرباين يف عنهام ـ وغريه. وأخرجه ابن املغازيل عن سلمة بن األكوع، وأخرجه ا

الصغري واألوسط أيضًا عن أيب سعيد اخلدري. انتهى. من االعتصام: قال اإلمام القاسم بن حممد 

ـ: ((مثل أهل بيتي كمثل سفينة ÷ (ع): ويف ذخائر العقبى عن عيل(ع) قال: قال رسول اهللا ـ 

النار)).قال: أخرجه ابن الرسي. نوح من ركبها نجا، ومن تعلق هبا فاز، ومن ختلف عنها زخ يف 

ـ: ((مثل أهل بيتي كمثل ÷ وفيها أيضًا عن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ قال: قال رسول اهللا ـ 

سفينة نوح من ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق)).قال ـ أي صاحب الذخائر ـ: أخرجه املال يف 

(ع) وابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ يف كتاب سريته. قلت: وأخرج الروايتني بلفظهام عن أمري املؤمنني 

اجلواهر للقاسم بن حممد اليمني الشقيفي. قال يف دالئل السبل: وقد أخرجه ـ أي خرب السفينة ـ من 

املحدثني احلاكم يف مستدركه، وابن األثري يف هنايته، واخلطيب ابن املغازيل يف مناقبه، والكنجي يف 

نده، والطرباين يف الثالثة، والسمهودي يف جواهر العقدين، وأخرجه مناقبه، وأبو يعىل املحدث يف مس

األسيوطي يف جامعيه، وأخرجه املال، وأخرجه ابن أيب شيبة، ومسدد، وهو يف كتاب اجلواهر للقاسم بن 

حممد اليمني املعروف بالشقيفي، وهو يف ذخائر املحب الطربي الشافعي. وأخرجه غريهم ممن يكثر 

م أخرجه بطرق كثرية عن عدة من الصحابة منهم: عيل ـ كرم اهللا وجههـ  وابن عباس، وأبو تعدادهم؛ وأكثره

عن عامر أمحد بن حنبل،  ذر الغفاري، وسلمة بن األكوع. قلت: وأبو سعيد اخلدري، وابن الزبري. وأخرجه

= 



  ١٢٩ -    فرع

  ). ))١( و((إين تارك فيكم 

                                                                                                                                                             
بحمد اهللا ـ من وعن أنس أمحد والرتمذي، وعن ابن عمر الطرباين؛ أفاده السيوطي. هذا، وقد حتصل هنا ـ 

  الطرق ما فيه الكفاية، وإن وقع التكرير يف بعض فال خيلو عن الفائدة. [متت نقًال منه بترصف].

: قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي يف كتابه لوامع األنوار: وقد أخرج أخبار الثقلني والتمسك – )١(

 عليهم ـ: اإلمام األعظم زيد بن عيل، أعالُم األئمة، وحفاظ األمة؛ فمن أئمة آل حممد ـ صلوات اهللا

واإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم، وحفيده إمام اليمن اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني، 

واإلمام الرضا عيل بن موسى الكاظم، واإلمام النارص األطروش احلسن بن عيل، واإلمام املؤيد باهللا، 

العباس، واإلمام املوفق باهللا، وولده اإلمام املرشد باهللا،  واإلمام أبو طالب، والسيد اإلمام أبو

واإلمام املتوكل عىل اهللا أمحد بن سليامن، واإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة، والسيد اإلمام أبو 

عبداهللا العلوي صاحب اجلامع الكايف، واإلمام املنصور باهللا احلسن بن بدر الدين، وأخوه النارص 

العرتة احلسني بن حممد، واإلمام املهدي لدين اهللا أمحد بن حييى، واإلمام اهلادي لدين للحق حافظ 

اهللا عز الدين بن احلسن، واإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد، وولده إمام التحقيق احلسني بن 

اهلادي القاسم، وغريهم من سلفهم وخلفهم. ومن أوليائهم: إمام الشيعة األعالم، قايض إمام اليمن 

إىل احلق، حممد بن سليامن ـ ريض اهللا عنه ـ رواه بإسناده عن أيب سعيد من ست طرق، وعن زيد بن 

أرقم من ثالث، وعن حذيفة؛ وصاحب املحيط باإلمامة الشيخ العامل احلافظ أبو احلسن عيل بن 

عيل الصفار، احلسني، واحلاكم اجلشمي، واحلاكم احلسكاين، واحلافظ أبو العباس ابن عقدة، وأبو 

. وعىل اجلملة؛ كل من ألَّف من آل حممد (ع) وأتباعهم -ريض اهللا عنهم  -وصاحب شمس األخبار 

يف هذا الشأن، يرويه وحيتج به عىل مرور األزمان، من العامة: أمحد بن حنبل يف  - ريض اهللا عنهم  -

الشافعيان، والسمهودي مسنده، وولده عبداهللا، وابن أيب شيبة، واخلطيب ابن املغازيل والكنجي 

الشافعي، واملفرس الثعلبي، ومسلم بن احلجاج القشريي، يف صحيحه، رواه يف خطبة الغدير من 

طرق ومل يستكملها، بل ذكر خرب الثقلني وطوى البقية؛ والنسائي، وأبو داوود، والرتمذي، وأبو 

لية، وعبد بن محيد، وأبو موسى يعىل، والطرباين يف الثالثة، والضياء يف املختارة، وأبو نعيم يف احل

املدين يف الصحابة، وأبو الفتوح العجيل يف املوجز، وإسحاق بن راهويه، والدواليب يف الذرية 

الطاهرة، والبزار، والزرندي الشافعي، وابن البطريق يف العمدة، واجلعايب يف الطالبيني، من حديث 

عيل عن آبائه عن عيل (ع)، وغريهم. ورفعت عبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن 

= 



  النبوة كتاب       ١٣٠ 

  )) ونحو ذلك.)١(و((ال ختالفوهم فتضلوا

                                                                                                                                                             
ـ أمري املؤمنني عيل بن أيب ÷ رواياته إىل اجلم الغفري، والعدد الكثري، من أصحاب الرسول ـ 

(ع) وأيب ذر، وأيب سعيد اخلدري، وأيب رافع موىل رسول اهللا ـ  ـ، وأم هانئ، وأم ÷ طالب 

م، وزيد بن ثابت، وضمرة األسلمي، سلمة، وجابر، وحذيفة بن أسيد الغفاري، وزيد بن أرق

وخزيمة بن ثابت، وسهل بن سعد الساعدي، وعدي بن حاتم، وعقبة بن عامر، وأيب أيوب 

األنصاري، وأيب رشيح اخلزاعي، وأيب قدامة األنصاري، وأيب ليىل، وأيب اهليثم بن التيهان، وغريهم؛ 

نثر الدر املكنون جامعة نذكرهم؛ وإن هكذا رسد أسامءهم احلسني بن القاسم (ع) ومن تبعه.وزاد يف 

تكرر ذكر بعض املخرجني؛ ألجل من مل يسبق من الراوين وهم أمحد بن حنبل وابن ماجه عن الرباء، 

والطرباين يف الكبري عن جرير، وأبو نعيم عن جندع، والبخاري يف التاريخ، والطرباين وابن قانع عن 

والضياء عن سعد بن أيب وقاص، والشريازي يف حبيش بن جنادة، وابن أيب شيبة، وابن عاصم، 

األلقاب عن عمر، والطرباين يف الكبري عن مالك بن احلويرث، وابن عقدة يف املواالة عن حبيب بن 

بدر بن ورقا وقيس بن ثابت وزيد بن رشاحيل األنصاري، واخلطيب عن أنس بن مالك، واحلاكم 

مرو بن مرة، وأمحد والنسائي وابن حبان واحلاكم والضياء عن وابن عساكر عن طلحة، والطرباين يف الكبري عن ع

بريدة، والنسائي عن عمر بن ذر، وعبداهللا بن أمحد عن جامعة منهم ابن عباس، وابن أيب شيبة عن أيب هريرة واثني 

  ].١٠٨: ١٠٠ص/ ١/ ج٣عرش رجالً من الصحابة [انتهى نقالً من اللوامع ط

((قّدموهم وال تقدموا : قال اإلمام احلجة جمدالدي– )١( # يف لوامع األنوار: وخرب:  ن املؤيدي 

عليهم))، مروي يف أخبار الثقلني املتواترة.أخرج حممد بن سليامن الكويف ـ ريض اهللا عنه ـ بسنده إىل 

اإلمام حممد بن عبداهللا النفس الزكية، وأخيه اإلمام حييى بن عبداهللا، عن أبيهام الكامل عبداهللا بن 

جّدهام، عن عيل بن أيب طالب، قال: ملا خطب أبو بكر، قام ُأيب بن كعب، فقال: يا معرش  احلسن، عن

قال: ((أوصيكم بأهل بيتي خريًا  -÷  - املهاجرين واألنصار، ألستم تعلمون أن رسول اهللا 

روا عليهم...إىل آخره))؟وأخرج اإلمام املرشد باهللا روهم وال تأمَّ  فقدموهم وال تقدموا عليهم، وأمِّ

ـ أنه قال: ((ال تعلموا أهل بيتي فهم أعلم ÷ (ع) يف أماليه، بسنده إىل أيب سعيد، عن النبي ـ 

((ال تعلموا أهل بيتي فهم أعلم منكم، وال ÷ منكم، وال تشتموهم فتضلوا)). وقال ـ  ـ: 

تسبقوهم فتمرقوا، وال تقرصوا عنهم فتهلكوا، وال تولوا غريهم فتضلوا))، أخرجه يف الكامل 

ـ: ((أربعة أنا شفيع هلم يوم القيامة: املكرم لذريتي، ÷ ملنري، عن زيد بن أرقم. وقال ـ ا

= 



  ١٣١ -    ]المجتهدين اختالف حكم في[ بحث

 ﴿ومن أخطأ أو سها بعد البحث والتحري فمعذور؛ لقوله تعاىل:
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  ). ) (رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان ( : ÷وقوله  ]٥[األحزاب:  ﴾ج

 

اختلفا يف يشء فرأى أحدهام حتريمه، واآلخر  %يقال: لو أن جمتهَدين من العرتة 

وجوبه، إن قلت: يلزم كل واحد منهام القيام بام رآه واجبًا عليه من الفعل أو الرتك 

  ؟فام يلزم كل واحد منهام ،ت: بخالف ذلكصوبتهام، وإن قل

فاجلواب واهللا املوفق: أهنام إن علام مجيعًا اختالفهام أو أحدهام وجب عليهام أو عىل 

العامل منهام إعادة النظر يف دليلهام؛ إذ ال بد من راجح يرجعان إليه، أو إىل غريه إن عدم 

قتىض ما رآه، ال ألهنام مصيبان املرجح، وإن مل يعلام وجب عىل كل واحد منهام العمل بم

                                                                                                                                                             
والقايض هلم حوائجهم، والساعي هلم يف أمورهم عندما اضطّروا، واملحب هلم بقلبه ولسانه))، 

أخرجه اإلمام الرضا عيل بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، بسند آبائه (ع)، وأخرجه الديلمي 

اإلمام عيل. أخرج السمهودي الشافعي يف كتابه جواهر العقدين، عن احلافظ الزرندي يف كتابه  عن

درر السمطني، عن إبراهيم بن شيبة األنصاري، قال: جلست إىل األصبغ بن نباتة، فقال: أال أقرئك 

بسم اهللا ما أماله عيل بن أيب طالب ـ ريض اهللا عنه ـ؟ فأخرج إيلَّ صحيفة فيها مكتوب ما لفظه:(

الرمحن الرحيم هذا ما أوىص به حممد أهل بيته وأمته؛ أوىص أهل بيته بتقوى اهللا ولزوم طاعته؛ 

ـ، وأن شيعتهم ÷ وأوىص أمته بلزوم أهل بيته، وأن أهل البيت يأخذون بحجزة نبيهم ـ 

. يأخذون بحجزهم يوم القيامة، وأهنم لن يدخلوكم يف باب ضاللة، ولن خيرجوكم من باب هدى)

ـ: ((أول من أشفع له يوم القيامة من أمتي ÷ وأخرج الطرباين يف الكبري، عن ابن عمر، قوله ـ 

أهل بيتي، ثم األقرب فاألقرب من قريش، ثم األنصار، ثم من آمن يب واتبعني من اليمن، ثم سائر 

ذا يف اجلامع العرب، ثم األعاجم؛ ومن أشفع له أوًال أفضل))، أورده من هذه الطريق يف التفريج، وك

الصغري، وفيه: قال الشيخ: حديث صحيح. وقال ـ أيده اهللا ـ يف ختريج الشايف: رواه الطرباين، 

  ]. وما بعدها ٨٤٧ص/ ١/ ج٣والدارقطني، والذهبي...إلخ. [انتهى نقًال من اللوامع بترصف ط
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معًا، بل إلصابة احلق يف حق املصيب، والتقاء التجاري عىل اهللا باإلخالل بام يرى 

وجوبه يف حق املخطئ، كمن يقسم يف الليايل والقيلولة ملنكوحه يف العدة جهالً، إذ ال 

  ر. خالف يف وجوب القسمة هلا ما دام جاهالً، ويف أنه غري مصيب يف حقيقة األم

 

  ، وبعض املعتزلة.%والنسخ لغة: بمعنى اإلزالة لليشء، وبمعنى النقل عند أئمتنا 

  وقيل: بل حقيقة يف األول جماز يف الثاين.

  وقيل: بل العكس.

  ورشعاً: بيان انتهاء احلكم الرشعي بطريق رشعي واجبة الرتاخي عن وقت إمكان العمل.

الظهور، واصطالحًا: رفع عني احلكم املأمور به مع احتاد اآلمر واملأمور والبداء لغة: 

  به والقوة والفعل والزمان واملكان لغرض تنبه له.

  وال جيوز البداء عىل اهللا تعاىل خالفًا لبعض اإلمامية. 

  لنا: ما مر.

  واتفق املسلمون عىل جواز النسخ عقالً ورشعًا.

أن يستأدي شكره، وهو االمتثال والتعظيم بام شاء : ألن هللا تعاىل %أئمتنا  قدماء 

من العبادات، ولكون غريها مصالح، وهي ختتلف باختالف األحوال واألشخاص 

  واألزمنة واألمكنة.

  وقال غريهم: بل ألهنا مصالح كلها.

  ما مر. :لنا

  أكثر اليهود: ال يصح النسخ. 

 #كان مباحًا ألوالد آدم لنا: ما مر وقد وقع، وذلك حتريم نكاح األخوات بعد أن 



  ١٣٣ -    اإلمامة كتاب

  ، والوقوع فرع اجلواز.)١(وهذا ال يمكن اليهود دفعه 

نسخت ما قبلها من الرشائع إال بعض ما ورد عىل لسانه صىل  ÷ورشيعة نبينا 

  اهللا عليه و آله وسلم نحو آية القصاص. 

  الناسخ واملنسوخ خالفًا أليب مسلم األصفهاين يف الكتاب. ÷ وفي شريعته

 ]١٠٦[البقرة:  ﴾َما نَنَْسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُنِْسَها نَْأِت بَِخْريٍ ِمنَْها َأْو ِمثِْلَها﴿تعاىل:  لنا قوله

  .]٣٩[الرعد:  ﴾َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثَبُِّت  ﴿وقوله تعاىل:

  .)٢(ويف كتب األصول ذكر قواعده، ويف غريها ذكر أعياهنا

 

ورشعًا: رئاسة عامة باستحقاق رشعي لرجل، فال يكون فوق يده هي لغة: التقدم، 

  يد خملوق.

  والبلخي وأبو احلسني البرصي: وهي واجبة عقالً وسمعًا. %بعض أئمتنا 

  واجلمهور: بل سمعًا فقط. %بعض أئمتنا 

  ملا سيأيت هلم إن شاء اهللا تعاىل. ؛وقيل: ال جتب

س، ودفع التظامل واجب عقالً، فوجب إقامة قلنا: التظامل واقع، وال يتم دفعه إال برئي

  رئيس لذلك. 

تِي َقاَل َال ﴿ودليلها رشعًا: قوله تعاىل:  يَّ إِينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّ

  .]١٢٤[البقرة:  ﴾َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِمنيَ 

  واإلجامع. ،ومن السنة: ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل

                                                             
  ألنه مذكور عندهم يف التوراة. متت من كتاب عدة األكياس– )١(

  أي أعيان اآليات الناسخة واملنسوخة.  – )٢(
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وهي  -املسلمني يف كل عرص إعانة من يصلح هلا إجامعًا؛ ألن ثمرهتا وجيب عىل

ال  - حفظ بيضة اإلسالم ودفع التظامل، وإنصاف املظلومني وإقامة احلدود، ونحو ذلك

  خيتص وقتًا دون وقت.

 ((أهل بيتي ÷ألخبار صحيحة، نحو قوله  وال خيلو الزمان ممن يصلح هلا؛

  .)١(كالنجوم كلام أفل نجم طلع نجم))
                                                             

: قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف كتابه لوامع األنوار: قلت: أخبار النجوم واألمان – )١(

شهرية رواها اإلمام اهلادي إىل احلق يف األحكام وكتاب معرفة اهللا، واإلمام الرضا عيل بن موسى 

مام أبو طالب، واإلمام املوفق باهللا، واإلمام املرشد باهللا، الكاظم بسنده املتصل عن آبائه(ع)، واإل

واإلمام املنصور باهللا (ع) بأسانيدهم، وصاحب جواهر العقدين عن سلمة بن األكوع وقال: أخرجه 

مسدد وابن أيب شيبة وأبو يعىل والطربي يف ذخائر العقبى عن سلمة أيضًا؛ وصاحب اجلواهر أيضًا 

ـ: ((النجوم أمان ألهل السامء وأهل بيتي أمان ألهل ÷ هللا ـ عن أنس قال: قال رسول ا

األرض؛ فإذا هلك أهل بيتي جاء أهل األرض من اآليات ما يوعدون)). قال: أخرجه ابن املظفر من 

حديث عبداهللا بن إبراهيم الغفاري. وعن عيل بن أيب طالب ـ ريض اهللا عنه ـ قال: قال رسول اهللا ـ 

هل السامء)) اخلرب بلفظ ما تقدم أخرجه أمحد يف املناقب؛ وهو يف ذخائر ـ: ((النجوم أمان أل÷ 

 -العقبى بلفظ: قال: وعن قتادة، عن عطاء، عن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ قال: قال رسول اهللا 

: ((النجوم أمان ألهل األرض من الغرق، وأهل بيتي أمان ألمتي من االختالف؛ فإذا -÷ 

رب اختلفوا فصاروا حزب الشيطان)) قال: أخرجه احلاكم؛ وقال احلاكم يف خالفتها قبيلة من الع

املستدرك: هذا حديث صحيح اإلسناد. قلت: وهذا اخلرب يفيد أن متابعتهم أمان من االختالف، كام 

أن وجودهم أمان من الذهاب واهلالك؛ ورواه احلاكم اجلشمي عن سلمة، وحممد بن سليامن الكويف ـ 

ـ من ثالث طرق عن سلمة بن األكوع. وروى يف الشايف عن أمري املؤمنني ـ صلوات ريض اهللا عنهم 

اهللا عليه ـ: ((مثل أهل بيتي مثل النجوم، كلام مّر نجم طلع نجم)). ويف هنج البالغة: مثل آل حممد 

كمثل النجوم إذا خوى نجم طلع نجم. ويف األمايل: عن نرص بن مزاحم قال: سمعت شعبة يقول: 

= 



  ١٣٥ -    ]اإلمامة شروط في[ فصل

ألهنا لو كانت واجبة لكانت األمة ؛ خللو بعض األزمنة عن أمام ؛)١(وقيل: ال جيب

جتمع األمة عىل اإلخالل  يف ذلك العرص جممعة عىل اإلخالل بالواجب، وال جيوز أن

  ، إذ ال جتتمع عىل ضاللة.بالواجب

الظلمة من قلنا: قد ثبت اإلجامع عىل ما ذهبنا إليه، وإنام خال بعض األزمنة؛ لقهر 

  يعني صاحبها الذي هو رشط يف وجوهبا، أو خلذالن األكثر.

فاملغلوُب عن الرشط واألقل العازم عىل املعاونة غري خمل؛ إذ العزم كاٍف، كمن جيرب 

عىل ترك الصالة، وكاحلج ال جيب عىل أحد حتى يتمكن من رشط وجوبه، وهو الزاد 

  والراحلة، وكفاية من يمون حتى يرجع.

  ب واألقل غري متمكن.واملغلو

 

  ورشوط صاحبها: البلوغ والعقل؛ لإلجامع عىل أن ال والية للصبي واملجنون.

  ((ما أفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة)). ÷لقوله  ؛والذكورة

  ألن العبد مملوك الرقبة والترصف.؛ واحلرية

  . )٢(اخلوارج وبعض احلشوية: مطلقاً واجلمهور: واملنصب، خالفًا للنظام ونشوان و %العرتة 

  وأليب عيل إن عدم القريش.

  قلنا: ال دليل عىل ثبوهتا ملن عداه.

                                                                                                                                                             
: ((مثل أهل بيتي يف أمتي مثل النجوم كلام أفل نجم طلع نجم)) قاله ملا -÷  - ل اهللا قال رسو

  ].١٣٥: ١٣٢ص/ ١/ ج٣ظهر اإلمام إبراهيم بن عبداهللا (ع) [انظر اللوامع ط

  أي إعانة اإلمام الصالح لإلمامة.  – )١(

  سواء وجد القريش أم ال وكل الناس عندهم سواء يف هذا األمر.  – )٢(
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  وشيعتهم: وهو الويص واحلسنان وذريتهام. %العرتة 

  وذريته مجيعًا. #وقيل: منصبها الويص 

البلوى، فلو كان لظهر،  هباقلنا: ال دليل عىل ثبوهتا ملن عدا من ذكرنا وهي مام تعم 

  كدليل احلج ونحوه.

  الراوندي: بل العباس وبنوه من بعده.

كام ذكرنا، وأيضًا مل يدعها العباس وال ولده عبداهللا بن  عىل ما ابتدعتقلنا: ال دليل 

: (أمدد يدك أبايعك)، ومبايعة عبداهللا بن العباس #العباس؛ بل قال العباس للويص 

  للويص ال تنكر.

  ). ))١( ((األئمة من قريش  ÷ملعتزلة وغريهم: بل قريش؛ لقوله مجهور ا

هذا احلديث غري صحيح لقول عمر بن اخلطاب: لو كان سامل موىل أيب حذيفه  :قلنا

َمْن حرض من الصحابة عىل  رْ كِ نْ حيَّا ما شككت فيه، وسامل املذكور ليس من قريش، ومل يُ 

عمر: فلو كان احلديث صحيحًا ألنكروا عليه، مع أنه آحادي ال يثبت االحتجاج به يف 

  هذه املسألة؛ ألهنا من أصول الدين.

((األئمة من قريش يف هذا البطن من #وإن سلم فهو جممل بينه خرب الويص   :

  هاشم))، وما يأيت من النصوص إن شاء اهللا تعاىل.

                                                             
# يف لوامع األنوار: قلت: أخرجه البخاري ومسلم.  : قال اإلمام احلجة جمدالدين– )١( املؤيدي 

وحديث: ((ال يزال هذا األمر... إلخ)) نظري احلديث اآلخر: ((ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 

اهللا، ال يّرضهم من خذهلم وال من خالفهم، حتى يأيت أمر اهللا، وهم ظاهرون عىل الناس))، أخرجه 

رواياته: ((يقاتلون عىل احلق... إلخ))، ويف بعضها: ((قّوامة عىل أمر البخاري ومسلم. ويف بعض 

اهللا))، ويف بعضها: ((يقاتلون عن هذا الدين، حتى يقاتل آخرهم املسيح الدجال))، احلديث بألفاظه 

  ]. ٨٠٧ص/ ٢/ ج٣نقًال من اللوامع بترصف طوسياقاته. [انتهى 



  ١٣٧ -    ]اإلمامة شروط في[ فصل

  عتزلة: بل كل العرب.بعض امل

من حلمته، وقوله  :، أي]١٧[ھود:  ﴾َوَيتُْلوُه َشاِهٌد ِمنْهُ ﴿قلنا: ال دليل، ولنا: قوله تعاىل: 

  .]٧٥[األنفال:  ﴾َوُأوُلو اْألَْرَحاِم بَْعُضُهْم َأْوَىل بِبَْعٍض ِيف ِكتَاِب اللَّهِ ﴿تعاىل: 

  .: واالجتهاد%مجهور أئمتنا 

  والغزايل: فإن مل يوجد فالتقليد كاف.بعض متأخري الزيدية 

أََفَمْن َهيِْدي إَِىل ﴿لقوله تعاىل: ولنا: إجامع الصدر األول عىل وجوب االجتهاد، 

ي إِالَّ أَْن ُهيَْدى َفَما َلُكْم َكيَْف َحتُْكُمونَ  ْن َال َهيِدِّ ، ]٣٥[یونس:  ﴾اْحلَقِّ أََحقُّ َأْن ُيتَّبََع َأمَّ

  ملا مر. ؛تهدوال خيلوا الزمان من جم

  احلشوية: ال يشرتط العلم رأسًا.

  لنا: اإلجامع واآلية كام مر.

  : خالفًا للحشوية.والورع

  .]١٢٤[البقرة:  ﴾َال َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِمنيَ ﴿لنا: قوله تعاىل: 

  واجتناب املهن املسرتذلة، خالفًا للحشوية.

  قلنا: اختلت العدالة، واإلجامع عىل اعتبارها.

ه أفضل منه فقد خان : ((من وىل رجالً وهو يعلم أن غري÷: لقوله واألفضلية

  ). ))١(اهللا يف أرضه

ها: أن يكون معه من رباطة اجلأش ما يتمكن معها من تدبري والشجاعة ، وحدُّ

                                                             
ي صىل اهللا عليه وسلم: ((من ويل من أمر املسلمني شيًئا، فوىل : يف فتاوى ابن تيمية ما لفظه: قال النب– )١(

فقد خان اهللا ورسوله)). ويف رواية: ((من وىل رجًال  - رجًال وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه

عىل عصابة، وهو جيد يف تلك العصابة من هو أرىض هللا منه، فقد خان اهللا ورسوله وخان املؤمنني)) 

  ه.رواه احلاكم يف صحيح



  النبوة كتاب       ١٣٨ 

  احلروب عند فشل اجلموع؛ لئال تتحطم جيوش املسلمني.

  .والتدبري

  تنتثر.بثمرة اإلمامة؛ لئال  والقدرة عىل القيام

ألن ذلك من ثمرة اإلمامة، وألن املنع  ، بوضع احلقوق يف مواضعها؛والسخاء

  حيف تسقط به العدالة.

  ، نحو اجلذام والربص؛ ليتمكن من خمالطة املسلمني.والسالمة من املنفَّرات

  التي خيتل القيام بثمرة اإلمامة عند فقدها. وسالمة احلواس واألطراف

  .العصمةواإلمامية:  )١(وزاد أبو العباس

  وال دليل عليها إال تقدير حصول املعصية، لو مل يكن معصومًا.

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ ﴿قلنا: ذلك التقدير حاصل يف املعصوم، قال تعاىل:  َلئِْن أَْرشَ

  .]٦٥[الزمر:  ﴾َعَمُلَك 

  قالو ا: فإنه امتنع وقوعها من املعصوم بخالف غريه.

  وقوع، وإن وقعت منه فكام لو مات املعصوم.قلنا: ما دام عدالً فال 

                                                             
أبو العباس، أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن إبراهيم بن اإلمام حممد بن سليامن بن داود بن احلسن  – )١(

بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، العامل، احلافظ، احلجة، شيخ األئمة، ووارث احلكمة، رباين آل 

وصاحب  الرسول، وإمام املعقول واملنقول، مؤّلف: النصوص، وشارح املنتخب واألحكام،

املصابيح، بلغ فيها إىل اإلمام حييى بن زيد بن عيل %، وعاقه نزول اِحلامم عن بلوغ املرام، وقد كان 

رسم فيها أسامء األئمة الذين أراد ذكرهم إىل النارص احلسن بن عيل األطروش، فأمتها عىل وفق ترتيبه 

اس هو الذي ُأِخَذْت عنه علوم آل تلميذه الشيخ العالمة عيل بن بالل. وهذا السيد اإلمام أبو العب

حممد، وكثريًا ما يروي املؤيد باهللا عن أيب العباس، وهو شيخ املؤيد باهللا وأخيه الناطق باحلق، وقد 

يطلق أنه خال اإلمامني، ولعله من األم أو الرضاعة، فإن أمهام من ولد احلسني وهو حسني. تويف 

  من كتاب التحف رشح الزلف بترصف]. #: سنة ثالث ومخسني وثالثامئة. [انتهى نقالً 



  ١٣٩ -    فصل

  وزاد اإلمامية: أن يولد عاملًا.

َما ُكنَْت تَْدِري ﴿ :وذلك باطل؛ حيث مل يثبت ذلك لألنبياء صلوات اهللا عليهم قال تعاىل

يَمانُ  ، ]٧[الضحى:  ﴾َوَوَجَدَك َضاال َفَهَدى﴿، وقال تعاىل: ]٥٢[الشورى:  ﴾َما اْلكِتَاُب َوَال اْإلِ

الِّنيَ ﴿: #وقال تعاىل حاكيًا عن موسى    .]٢٠[الشعراء:  ﴾َقاَل َفَعْلتَُها إًِذا َوأَنَا ِمَن الضَّ

 

وال تثبت ألحد إال بدليل رشعي إجامعًا؛ لرتتب كثري من الرشائع عليها، وال طريق 

  إىل من يقوم هبا إال الرشع.

عيل بن أيب  فصل بال ÷مجيعًا والشيعة: واإلمام بعد رسول اهللا  %العرتة 

  ، ثم احلسن ثم احلسني عليهام السالم.#طالب 

  سائر الفرق: بل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثامن.

  .#مجهورهم: ثم عيل 

  بل ثم معاوية (لعنه اهللا). ،ال :العثامنية

ِذيَن ﴿ :قوله تعاىللنا:  ِذيَن آَمنُوا الَّ ُه َوَرُسوُلُه َوالَّ َالَة إِنََّما َولِيُُّكُم اللَّ ُيِقيُموَن الصَّ

َكاَة َوُهْم َراكُِعونَ    .]٥٥[المائدة:  ﴾َوُيْؤتُوَن الزَّ

ِذيَن آَمنُوا...﴿بيان االحتجاج هبذه اآلية أن اَملْعنِيَّ بقوله تعاىل: عيل  - إىل آخرها ﴾َوالَّ

وشيعتهم  %، لوقوع التواتر بذلك من املفرسين وأهل التواريخ، وإطباق العرتة #

  عىل ذلك.

  وورد بلفظ اجلمع من باب إطالق العام عىل اخلاص.

ِذيَن َيُقوُلوَن َال تُنِْفُقوا َعَىل َمْن ِعنَْد َرُسوِل اللَِّه َحتَّى ﴿ ونظريه قوله تعاىل: ُهُم الَّ

وا   ألن املعني هبا عبد اهللا بن ُأيب وحده؛ لنقل املفرسين ذلك. ؛اآلية ]٧[المنافقون:  ﴾َينَْفضُّ



  النبوة كتاب       ١٤٠ 

مشرتكة بني معان، فيجب محلها عىل مجيع معانيها الغري ممتنعة عىل قاعدة  »ويل«وكلمة 

 ﴾إِنَّ اللََّه َوَمَالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ ﴿واجلمهور، بدليل قوله تعاىل:  %أئمتنا 

  الدعاء واالستغفار. %معظم الرمحة، ومن املالئكة  :وهي من اهللا سبحانه ]٥٦[األحزاب:

ٍء َفُردُّوُه إَِىل اللَِّه ﴿وتناول لفظ يشء يف قوله تعاىل:  َفإِْن تَنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ

ُسولِ  وصحة  ،اآلية، كلَّ ما يسمى شيئًا عىل اختالف املاهيات ]٥٩[النساء:  ﴾َوالرَّ

  االستخدام نحو قول الشاعر:

 
 

 
 

: السامء وقولهأراد بالسامء، وهو لفظ واحد: املطر والنبات معًا، بدليل قوله: نزل 

  رعيناه. ومن مجلة معاين ويل: مالك الترصف.

((ألست أوىل بكم من أنفسكم ال  :÷: قوله من السنة #ومام يدل عىل إمامته 

نُْت َمْوَالُه َفَعِيلٌّ َمْوَالُه، اللَُّهمَّ (َمْن كُ  ( أمر لكم معي))؟ قالوا: بىل يا رسول اهللا، فقال: 

ُه، َواْخُذْل َمْن َخَذَلهُ   ). وهذا اخلرب ) َواِل َمْن َواَالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه، َوانُْرصْ َمْن نََرصَ

  .)١(متواتر جممع عىل صحته

                                                             
: قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف لوامع األنوار: قال اإلمام احلجة، املنصور باهللا عبد – )١(

(ع)، يف الشايف: هذا حديث الغدير ظهر ظهور الشمس، واشتهر اشتهار الصلوات  اهللا بن محزة 

ـ منهم ÷ ىل مائة من أصحاب رسول اهللا ـ ومن كالمه (ع): ورفع احلديث مفرعًا إ اخلمس.

العرشة، ومتن احلديث فيها واحد، ومعناه واحد، وفيه زيادات نافعة، يف أول احلديث وآخره، وسلك 

فيه اثنتي عرشة طريقًا ـ يعني هبذا صاحب املناقب ـ.قال اإلمام (ع): بعضها يؤدي إىل غري ما أدى 

ـ. وقد ذكر حممد بن جرير صاحب التاريخ ÷ النبي ـ إليه صاحبه من أسامء الرجال، املتصلني ب

خرب يوم الغدير وطرقه من مخس وسبعني طريقًا، وأفرد له كتابًا سامه كتاب الوالية. وذكر أبو 

العباس، أمحد بن حممد بن عقدة، خرب يوم الغدير، وأفرد له كتابًا، وطرقه من مائة ومخس طرق؛ 

خالفًا ممن ُيعتد به من األمة،.....إىل آخر كالمه (ع). وكالم  والشك يف بلوغه حد التواتر، ومل نعلم

= 



  ١٤١ -    فصل

                                                                                                                                                             
أئمة آل حممد ـ صلوات اهللا عليهم ـ يف هذا املقام الرشيف وغريه معلوم، يف مجيع مؤلفاهتم يف هذا 

(ع) يف اهلداية، عن ثامنية وثالثني صحابيًا  الشأن. وقد رواه السيد اإلمام، احلسني بن اإلمام 

(ع).وقال السيد احلافظ حممد بن إبراهيم بأسامئهم، غري ا جلملة؛ كلها من غري طرق أهل البيت 

الوزير: إن خرب الغدير يروى بامئة وثالث ومخسني طريقًا. انتهى. وأما غريهم، فقد أمجع عىل تواتره 

حفاظ مجيع الطوائف، وقامت به وبأمثاله حجة اهللا عىل كل موالف وخمالف؛ وقد قال الذهبي: 

قه، فقطعت بوقوعه. انتهى. وعده السيوطي يف األحاديث املتواترة. وقال الغزايل يف كتابه هبرتني طر

رس العاملني: لكن أسفرت احلجة وجهها، وأمجع اجلامهري، عىل خطبة يوم الغدير؛ وذكر احلديث. 

واعرتف ابن حجر يف صواعقه، أنه رواه ثالثون صحابيًا.وذكره ابن حجر العسقالين يف خترجيه 

ديث الكشاف، عن سبعة وعرشين صحابيًا.ثم قال: وآخرون؛ كل منهم يذكر أسامء أفرادهم، أحا

غري اجلملة مثل: اثني عرش، ثالثة عرش، مجع من الصحابة، ثالثني رجًال. وقال املقبيل فيه يف أبحاثه: 

ء بتواتره، فإن كان هذا معلومًا، وإال فام يف الدنيا معلوم. انتهى. ولو استوفيت من رصح من العلام

لطال املقام. وعىل اجلملة إن خرب الغدير ومقدماته وما ورد عىل هنجه مام يفيد الوالية يف ذلك املقام 

وغريه، ال حتيط به األسفار، وال تستوعبه املؤلفات الكبار؛ وقد ألفت علامء اإلسالم يف ذلك الباب 

احلافلة بروايات آل حممد (ع)  مؤلفات جامعة؛ ومن أعمها مجعًا، وأعظمها نفعًا، من املؤلفات

وشيعتهم ـ ريض اهللا عنهم ـ وخمالفيهم ـ توىل اهللا مكافأهتم ـ: كتُب اإلمام احلجة، عبداهللا بن محزة، 

كالشايف، والرسالة النافعة، والناصحة؛ واألنوار لإلمام األوحد احلسن بن بدر الدين حممد بن أمحد، 

ناطق باحلق احلسني بن حممد، واعتصام اإلمام األجل، وينابيع النصيحة ألخيه احلافظ األمري ال

املنصور باهللا عز وجل، القاسم بن حممد؛ ورشح الغاية، لولده إمام التحقيق، ونرباس التدقيق، 

احلسني بن اإلمام؛ ودالئل السبل األربعة، حلفيده جامل آل حممد، عيل بن عبداهللا بن القاسم؛ وتفريج 

املتوكل عىل اهللا إسامعيل بن القاسم؛ وختريج الشايف، لعالمة الكروب، إلسحاق بن يوسف بن 

العرص األوحد، نجم آل حممد، احلسن بن احلسني احلوثي ـ نفع اهللا تعاىل بعلومه وريض عنه ـ وغريها 

من مؤلفات السابقني والالحقني، من اآلل (ع) وغريهم؛ فهي واسعة العدد، طافحة املدد؛ وقد 

مد اهللا ـ فأوعت، وعّمت فأغنت؛ ونتربك بذكر يشء من الكلامت النبوية، مجعت هذه املؤلفات ـ بح

صلوات اهللا وسالمه عىل صاحبها وعىل آله. فأقول ـ وباهللا التوفيق ـ: قد تقدمت رواية إمام اليمن، 

اهلادي إىل أقوم سنن، يف األحكام (ع). ويف تفسري آل حممد من جوابات نجم آل الرسول القاسم بن 

= 



  النبوة كتاب       ١٤٢ 

ستدالل به أن كلمة موىل: مشرتكة بني معان من مجلتها مالك الترصف، فهو وبيان اال

  مفيد ملعنى اإلمامة عىل قواعد كل مذهب. 

  واجلمهور فكام مر. %أما عىل قاعدة أئمتنا 

وأما عىل قاعدة غريهم فقد أمجعوا عىل أن املشرتك حيمل عىل أحد معانيه إن دلت 

: يف أوله ÷يه قرينة لفظية وهي قوله عليه قرينة، ومعنى اإلمامة قد دلت عل

                                                                                                                                                             
: ((من كنت مواله فعيل مواله))، -÷  - صلوات اهللا عليهم ـ: وسألت عن قول النبي  إبراهيم ـ

((ومن كنُت ولّيه فعيل ولّيه))...إلخ كالمه؛ وذكر الرواية يف أن قوله تعاىل: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 

جة الوداع؛ قال ـ أي نجم آل ]،...اآلية، نزلت يف ح٣ِديَنُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي ﴾ [املائدة:

الرسول القاسم بن إبراهيم عليهم الصالة والتسليم ـ: واحلج آخر ما نزلت فريضته. انتهى. وأخرج 

اإلمام املؤيد باهللا (ع) يف أماليه، بسنده إىل كامل أهل البيت، عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل ـ 

يوم غدير خم: ((أليس اهللا عز وجل يقول: ـ ÷ صلوات اهللا عليهم ـ قال: قال رسول اهللا ـ 

ْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَىل  ْم َوُأوُلو اْألَ َهاُهتُ ِبَبْعٍض﴾؟ ﴿النَّبِيُّ َأْوَىل بِاْلُمْؤِمنَِني ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

ام، فقال: ])).قالوا: بىل، يا رسول اهللا. فأخذ بيد عيل (ع) فرفعها حتى رؤي بياض إبطيه٦[األحزاب:

((من كنت مواله فعيل مواله؛ اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانرص من نرصه)).فأتاه الناس 

هينئونه، فقالوا: هنيئًا لك يا ابن أيب طالب؛ أمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة. وأخرج فيها ـ أيضًا ـ من 

ندًا إىل أيب عبداهللا جعفر بن طريق اإلمام النارص للحق، احلسن بن عيل ووالده عيل بن احلسن، مس

(ع) قال: قيل جلعفر بن حممد: ما أراد رسول اهللا ـ  ـ بقوله يوم غدير خم: ÷ حممد الصادق 

((من كنت مواله فعيل مواله؛ اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه))؟فاستوى جعفر بن حممد 

 موالي أوىل يب من نفيس ال فقال: ((اهللا -÷  -رسول اهللا  - واهللا  - قاعدًا، ثم قال: سئل عنها 

أمر يل معه، وأنا موىل املؤمنني أوىل هبم من أنفسهم ال أمر هلم معي؛ ومن كنت مواله أوىل به من نفسه 

ال أمر له معي فعيل مواله أوىل به من نفسه ال أمر له معه)). وأخرج فيها ـ أيضًا ـ حديث املناشدة، 

ـ للناس ولكم يوم ÷ من أحد نصبه رسول اهللا ـ  بسنده إىل عامر بن واثلة، وفيه: هل فيكم

غدير خم فقال: ((من كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه)) غريي؟ قالوا: 

  ].٨١: ٧٥ص/ ١/ ج٣اللهم ال..إلخ. [انظر اللوامع ط



  ١٤٣ -    فصل

يف  ÷: ((ال أمر لكم معي)) وقوله ÷((ألست أوىل بكم من أنفسكم)) وقوله 

  آخره ((وانرص من نرصه واخذل من خذله)).

ن من موسى إال أنه ال لعيل كرم اهللا وجهه: ((أنت مني بمنزلة هارو ÷وقوله 

  .أيضاً وهذا اخلرب متواتر جممع عىل صحته  )١(نبي بعدي))

                                                             
: قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف كتابه لوامع األنوار: هذا، وقد نزل اهللا سيد الوصيني، – )١(

وأخا سيد النبيني، من ابن عمه سيد املرسلني، ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني ـ بمنزلة نفسه كام 

كام تواترت به ، - ÷  -نطق به الذكر املبني، وبمنزلة هارون من موسى، عىل لسان املصطفى، 

األخبار عند مجيع املسلمني، وهو قوله ـ صلوات اهللا عليه وعىل آله وسالمه ـ: ((أما ترىض أن تكون 

مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي)) هكذا رواه اإلمام األعظم زيد بن عيل بن 

ىل احلق القويم، حييى بن احلسني احلسني بن عيل عن آبائه ـ صلوات اهللا عليهم ـ. وقال اإلمام اهلادي إ

ـ: ((عيل مني بمنزلة ÷ : وفيه يقول ـ -عليهم الصالة والتسليم  -بن القاسم بن إبراهيم 

هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي))، ويف ذلك دليل عىل أنه قد أوجب له ما كان جيب هلارون مع 

ان يستحق مقام موسى، وكان رشيكه يف فقد ك - صلوات اهللا عليه  - موسى، ما خال النبوة؛ وهارون 

كل أمره، وكان أوىل الناس بمقامه، إىل آخر كالمه. وآل حممد ـ صلوات اهللا عليهم ـ من َقْبل اإلمامني 

األعظمني ومن بعدهام وما بينهام، جممعون عىل ذلك، حمتجون بام هنالك. وأما سائر فرق األمة، فقال 

(ع): فيه من الكتب املشهورة عند املخالفني أربعون اإلمام احلجة، املنصور باهللا عبداهللا  بن محزة 

إسنادًا، من غري رواية الشيعة، وأهل البيت. انتهى. وقال احلاكم: هذا حديث املنزلة، الذي كان 

شيخنا أبو حازم احلافظ يقول: خرجته بخمسة آالف إسناد. انتهى. ورواه ابن أيب شيبة، ورواه يف 

د، ومسلم من فوق سبع طرق، ورواه البخاري، يف صحيحيهام، وأبو داود، مسند أمحد بعرشة أساني

والنسائي، والرتمذي، وابن ماجه، واحلاكم صاحب املستدرك، والطرباين، واخلطيب، والعقييل، 

والشريازي، وابن النجار. وعىل اجلملة، األمر كام قال اإلمام احلجة، عبداهللا بن محزة (ع): واخلرب مام 

انتهى. قال السيد اإلمام احلسني ابن اإلمام (ع) يف رشح الغاية بعد سياق رواياته من علم رضورة، 

كتب املحدثني: واتفق اجلميع عىل صحته، حتى صار ذلك إجامعًا منهم. قال احلاكم النيسابوري: 

  هذا حديث دخل يف حد التواتر. 

= 



  النبوة كتاب       ١٤٤ 

من موسى إال النبوة ولو علم أثبت له مجيع ما هلارون  ÷وبيان االستدالل به أنه 

  مل يكن له ألخرجه. شيئاً 

  .]١٤٢ألعراف:[ا ﴾اْخلُْفنِي ِيف قَْوِمي ﴿:اخلالفة بدليل قوله تعاىلومن مجلة ما هلارون من موسى 

  بعده. اخلالفةفإن قيل: مل يعش هارون بعد موسى، فلم تثبت له 

لكانت اخلالفة له،  #فاجلواب واهللا املوفق: أنه ال خالف أنه لو عاش هارون 

لقوله تعاىل حاكيًا عن  موسى صلوات اهللا عليهام يف أمره؛ وألنه رشيك

ْكُه ِيف َأْمِري﴿موسى:   ، وقيام الرشيك بحقه أوىل من قيام غريه به.]٣٢[طھ:  ﴾َوأَْرشِ

وخرب  )١() ) باإلمامة نحو خرب ((البساطوما تواتر معنى من األخبار املرصحة 

                                                                                                                                                             
  [الرواة من الصحابة حلديث املنزلة]

ـ، منهم: عيل، وعمر، وسعد بن أيب ÷ د كثري من أصحاب رسول اهللا ـ قال ابن اإلمام: وقد رواه عد

وقاص، وأبو هريرة، وابن عباس، وابن جعفر، ومعاوية، وجابر بن عبداهللا، وأبو سعيد اخلدري، 

والرباء بن عازب، ومالك بن احلويرث، وأم سلمة، وأسامء بنت عميس؛ وأخرجه ابن املغازيل يف 

ص من اثني عرش طريقًا، وعن أنس وابن عباس وابن مسعود، ومعاوية بن مناقبه عن سعد بن أيب وقا

أيب سفيان. انتهى. قلت: وقد ساق اإلمام املنصور باهللا (ع)، يف الشايف طرقه من كتب العامة، بام فيه 

كفاية؛ ويف إحدى الطرق املسندة مانصه: سأل رجل معاوية عن مسألة فقال: سل عنها عيل بن أيب 

  ]. ١٩٥: ١٩٠ص/١/ ج٣لم. [انظر اللوامع ططالب فإنه أع

(أو حديث محل الريح جامعة من أصحاب النبي إىل اصحاب الكهف وتسليمهم – )١( : خرب البساط 

 (!  ! وروى أنس أنه أهدي لرسول اهللا  - ٤٩١عليهم وعدم ردهم سالم أحد منهم غري سالم عيل 

ادع العرشة فلام دخلوا أمرهم  بساط من " خندف " فقال: يا أنس ابسطه. فبسطه ثم قال:÷ 

باجللوس عىل البساط ثم دعا عليا فناجاه مليا ورجع عيل فقعد عىل البساط ثم قال: يا ريح امحلينا. 

فحملتنا الريح فإذا البساط يزف بنا ثم قال: يا ريح ضعينا. (فوضعتنا) ثم قال (عيل): أتدرون يف اي 

هف والرقيم قوموا فسلموا عىل إخوانكم. فقمنا مكان أنتم؟ قلنا: ال. قال: هذا موضع أهل الك

(فسلمنا عليهم) فلم يردوا علينا السالم وردوا السالم عىل عيل (خاصة) وقالوا: ال نرد السالم إال 

= 



  ١٤٥ -    فصل

  وغريهام مام ال يسعه كتابنا هذا من روايات املوالف واملخالف. )١() ) (العاممة ( 

                                                                                                                                                             
. وأما اإلمام احلجة  # للكويف]  [متت نقًال من مناقب أمري املؤمنني  عىل نبي أو ويص نبي. 

وامع األنوار يف سياق الكالم عىل كتاب (ينابيع النصيحة): جمدالدين املؤيدي # فقد قال يف كتابه ل

واعلم، أن كتاب ينابيع النصيحة من نفائس مؤلفات العرتة األطهار، وذخائر علومهم الساطعة 

ـ، وعني أسباط الويص والبتول ـ صلوات اهللا ÷ األنوار؛ وحيق ملثله، ومؤلفه نجم آل الرسول ـ 

يف نقل بعض الروايات كقصة البساط، واملنجنيق يف غزوة ذات  وسالمه عليهم ـ لوال أنه يتساهل

  السالسل، وأن أمري املؤمنني (ع) قتل يوم بدر سبعة وستني..

: قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف كتابه لوامع األنوار ما نصه: وملا أقبل فاتك العرب، – )١(

ه ـ أسد بن غويلم، يوم الصوح، يرجتز؛ ثم سأل الرباز فأ ـ: ((من ÷ حجم الناس؛ قال رسول اللَّ

ه ـ عز وجل ـ اجلنة، وله اإلمامة بعدي)). فلم يربز له أحد،  خرج إىل هذا املرشك فقتله، فله عىل اللَّ

ه ـ  ((نحن بنو هاشم، جود جمد، ال نجبن وال ÷ فقام عيل بن أيب طالب، فقال رسول اللَّ ـ: 

ا؛ أخرج إليه ولك اإلمامة بعدي)). فخرج عيل بن أيب نغدر، وأنا وعيل من شجرة، ال ختتلف ورقه

طالب نحوه، وأتبعه الناس أبصارهم، فرضبه رضبة قسمته نصفني بالسوية، ووصل السيف إىل 

  الرسج، وهز عيل سيفه، ومحل عىل املرشكني، فاهنزموا، وآب راجعًا وهو يقول: 

  ...إىل قوله:  رضبته بالسيف وسط اهلامه

 
 
 

 

  
 
 

 

  روى هذا اإلمام احلجة، املنصور باهللا عبداهللا بن محزة (ع)، يف الشايف، قال: مشهور عند أصحاب احلديث.

  النارص للحق (ع) وساقه بسند اخترصت منه املذكور. ورواه

  ورواه حسام الدين محيد الشهيد ـ ريض اهللا عنه ـ، بإسناده عن عبداهللا بن أيب أنيس.

  ورواه احلاكم من كتاب النارص للحق (ع)، بإسناده عن عبداهللا بن أيب أنيس.

  ورواه احلاكم أيضًا، عن أيب رافع.

ن حممد الرشيف (ع)، يف رشح األساس؛ وهو مروي يف كثري من مؤلفات علامئنا أفاده السيد اإلمام، أمحد ب

  ].٢٨٤: ٢٨٢ص /١ج / ٣[طريض اهللا عنهم [لوامع األنوار 



  النبوة كتاب       ١٤٦ 

 :أي )١(ما أو قعدا، وأبوهام خري منهام)): ((احلسن واحلسني إمامان قا÷وقوله 

لإلمامة، ولذلك مل ينازعاه يف تقدمه كرم اهللا وجهه عليهام، وهذا  #يف صالحيته 

  املعنى ال خيتلف عند أهل اللسان العريب، وهذا اخلرب جممع عىل صحته.

  والشيعة: وال دليل عىل إمامة من ذكره املخالف. %العرتة 

  البكرية: بل النص اجليل يف أيب بكر.

  ر ما تعم به البلوى علًام وعمالً. واإلجامع عىل وجوب ظهو هذاقلنا: مل يظهر 

  : بل النص اخلفي املأخوذ من اإلمامة الصغرى. )٢( احلسن البرصي

                                                             
: قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف كتاب لوامع األنوار: ومن األخبار املتواترة املعلومة، القاضية – )١(

ـ بالسيادة واخلريية واإلمامة،  ـ صىل اهللا وسلم عليهم أمجعني  ألمري املؤمنني، وسيد الوصيني، وأخي سيد النبيني 

ـ نحو: اخلرب الرشيف، الذي قال فيه إمام األئمة، اهلا دي إىل احلق (ع) ما نصه: وأمجعت األمة أن رسول اهللا 

ـ قال: ((احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وأبوهام خري منهام))، وقال: ((هام إمامان قاما أو ÷ 

ـ قال: ((إين تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي ÷ قعدا))، وأمجعوا أن رسول اهللاـ  

هللا، وعرتيت أهل بيتي؛ إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوض))، انتهى. وقال أبداً: كتاب ا

ـ قال: ((احلسن واحلسني سيدا ÷ اإلمام املنصور باهللا (ع) يف الشايف: وروينا من غري طريق أن النبي ـ 

مع الصغري ـ وقد ساق الرواة واملخرجني شباب أهل اجلنة، وأبوهام خري منهام))، انتهى. قال السيوطي يف اجلا

ـ: ((احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة)) ـ ما لفظه: وهو متواتر؛ أفاده العزيزي. وقال ÷ لقوله ـ 

ـ: ((احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا، ÷ اإلمام (ع) يف الشايف: واألمة مل ختتلف يف قول رسول اهللا ـ 

أيضًا: واخلرب مشهور، تلقته األمة بالقبول. قالـ  أيده اهللا تعاىل ـ يف التخريج: قال وأبوهام خري منهام)). وقال 

اإلمام احلسن بن بدر الدين (ع): والعرتة جممعة عىل صحته. وقال: إنه مام ظهر، واشتهر بني األمة، وتلقته 

لقاسم بن حممد، واملرتىض بالقبول، وال جحده أحد، ممن يعّول عليه من علامء املسلمني. ثم حكى عن اإلمام ا

بن املفضل، والرشيف، ومحيد الشهيد، برواية اإلمام عز الدين بن احلسن، والقايض عبداهللا بن زيد، والنجري، 

  ].٦٩٠، ٦٨٨ص/ ٢/ ج٣والقايض أمحد حابس، مثل ذلك [اللوامع ط

أمه موالة ألم احلسن البرصي بن أيب احلسن بن يسار أبو سعيد البرصي، موىل زيد بن ثابت، و – )٢(

سلمة أم املؤمنني، أحد األعالم كان إمام أهل البرصة، وكان من عظامء التابعني وكبارهم، اشتهر 

= 



  ١٤٧ -    فصل

املامليك، وإن سلم ففي من بدليل أهنا تصح  ،قلنا: هي بمعزل عن اإلمامة الكربى

مل يأمره، وإنام أمرته عائشة، وإن سلم فأمر رسول اهللا  ÷الرواية الصحيحة أن النبي 

  الً وعزله إياه آخرًا بيان منه لعدم استحقاقه.إياه أوَّ  ÷

َستُْدَعْوَن إَِىل َقْوٍم ُأوِيل بَْأٍس ﴿وقيل: بل النص يف أيب بكر وعمر معًا، وهو قوله تعاىل: 

  َشِديٍد تَُقاتُِلوَهنُمْ 
َ
ون

ُ
لِم

ْ
س

ُ
 
ْ
و

َ
إذ الداعي هلم أبو بكر إىل قتال بني حنيفة  ]١٦[الفتح:  ﴾أ

 ÷ألن اآلية خطاب للمخلفني، ومل يدعهم النبي ؛ وعمر إىل قتال فارس والروم

ُه إَِىل َطاِئَفٍة ِمنُْهْم َفاْستَْأَذنُوَك لِْلُخُروِج َفُقْل َلْن ﴿بدليل قوله تعاىل:  َفإِْن َرَجَعَك اللَّ

  . ]٨٣[التوبة: ..اآلیة،  ﴾َقاتُِلوا َمِعَي َعُدواَختُْرُجوا َمِعَي أَبًَدا َوَلْن تُ 

ر عليهم أسامة بن زيد، فتخلفوا عنه،  ÷قلنا: بل املراد دعوة رسول اهللا  حني أمَّ

واآلية مل متنع إال من اخلروج معه ال من  إذ مل خيرجوا معهفهو الداعي هلم وال تنايف 

َلْن َختُْرُجوا َمِعَي ﴿هو املعني بقوله: ﴾َستُْدَعْونَ ﴿الدعاء، إن سلمنا أن املعنيَّ بقوله 

ألن قوله  ؛أو من قبل إىل غطفان وهوازن يوم حنني كام هو مذهب بعض املفرسين ﴾َأبًَدا

نص يف أن املراد هبا  ]١٦[الفتح:  ﴾اآلية ُقْل لِْلُمَخلَِّفَني ِمَن اْألَْعَراِب َستُْدَعْوَن...﴿تعاىل: 

إال طائفة  ﴾َفُقْل َلْن َختُْرُجوا َمِعَي أَبًَدا﴿له تعاىل: األعراب فقط، ومل يمنع قو متخلفو

املدينة  أهلكان إىل  ÷ألن رجوعه ؛ أهل املدينة إليهم، وهم متخلفو ÷يرجع 

  ال إىل األعراب.

ألن  قد دعا من عدا تلك الطائفة منهم؛ مل يدع طائفة منهم، لكنه ÷سلمنا أنه 

 ﴿ تعاىل: اآلية مل متنع إال طائفة من املتخلفني ال كلهم، فاملعني بقوله
َ
ن

ْ
و

َ
ع

ْ
د

ُ
ت

َ
من عدا  ﴾س

                                                                                                                                                             
بعلمه وزهده وتقواه، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر. مات أول رجب سنة عرش ومائة. متت 

  موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية.



  النبوة كتاب       ١٤٨ 

  .تلك الطائفة

  سائرهم: بل اإلجامع.

قلنا: دعوى اإلجامع باطلة؛ الشتهار خالف أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه وأهل بيته 

  سلفًا يعقبهم خلف إىل اآلن. ريض اهللا عنهموشيعتهم  %

عليه السالم 

  .#واختلف يف حكم من تقدم الويص 

دوهنم بعد التحري فال إثم عليهم، وإن  #واحلق أهنم إن مل يعلموا استحقاقه 

  ومل يفصل. ]٥[األحزاب:  ﴾َوَليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح فِيَما َأْخَطْأتُْم بِهِ ﴿لقوله تعاىل  ؛أخطأوا

  ((رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان)) ومل يفصل. :÷وقوله 

وإن علموا فخطيئتهم كبرية؛ لإلجامع عىل أن منع إمام احلق من تناول الواجب أو 

منع الواجب منه بغي عليه، واإلجامع عىل أن البغي عليه فسٌق؛ ألنه اتباع لغري سبيل 

ِه َما تََوىلَّ َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَيتَّبِْع َغْريَ َسبِيِل اْلُمؤْ ﴿املؤمنني واهللا تعاىل يقول:  ِمنَِني نَُولِّ

صول لعدم ح ؛%، ولعل توقف من توقف من أئمتنا ]١١٥[النساء:  ﴾َوَساَءْت َمِصًريا

ومعارضة إبقائهم عىل األصل من اجلهل باستحقاقه  العلم بأهنم علموا أو جهلوا ذلك،

عمد، أال ترى لو أن رجالً قتل بأن األصل يف أعامل املكلفني التي تعلق باحلقوق ال #

  رجالً، ثم ادعى اخلطأ أنه ال يقبل قوله باإلجامع. 

إذ مثل  ؛)١(وبوجوب محل علامء الصحابة عىل السالمة، وعدم اإلخالل بتعريفهم

                                                             
أي: تعريف املتقدمني عىل عيل # أهنم خمطئون يف ادعائهم اإلمامة؛ ألنه جيب األمر باملعروف  – )١(

  والنهي عن املنكر، فيحمل علامء الصحابة أهنم قد عرفوهم ذلك. متت [عدة].



  ١٤٩ -    ]فدك في بكر ابي حكم[

ِذيَن َيْكتُُموَن َما أَنَْزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْهلَُدى ِمْن بَعْ ﴿ذلك واجب؛ لقوله تعاىل:  ِد َما إِنَّ الَّ

ِعنُونَ  ، َولِنَْقل ]١٥٩[البقرة:  ﴾بَيَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلِكتَاِب ُأوَلئَِك َيْلَعنُُهُم اللَُّه َوَيْلَعنُُهُم الالَّ

وجب الوقف يف حقهم دون علامء الصحابة؛  - تعريفهم إياه نقالً مل يبلغ حد التواتر

، ومل حيصل مثل ذلك يف #حلصول العلم بتلبسهم باملعصية، وهو اغتصاب إمامته 

  حق علامء الصحابة. 

  عىل األصل. هلمفإن قيل: فحاصل الكالم أن أمرهم ملتبس، واألصل اإليامن فلنتوهلم إبقاء 

قلت وباهللا التوفيق: إن ذلك معارض بأن األصل يف كل معصية الكرب كام هو مذهب 

ُه َوَيتََعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه نَاًرا َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسولَ ﴿ لقوله تعاىل: ؛%عيون العرتة 

َه َوَرُسوَلُه َفإِنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم ﴿، وقوله تعاىل: ]١٤[النساء:  ﴾َخالًِدا فِيَها َوَمْن َيْعِص اللَّ

  .]٢٣[الجن:  ﴾َخالِِديَن فِيَها َأبًَدا

وأيضًا حصول االلتباس نسخ العلم بإيامهنم يف الظاهر، وال يصح التويل إال مع العلم 

  .%باإليامن يف الظاهر بإجامع العرتة 

فإن قيل: قد ثبت عن أهل املذهب وجوب صالة اجلنازة عىل من شهدت قرينة 

  بإسالمه، والدعاُء له مرشوع فيها، وهو فرع التويل.

((كل مولود يولد عىل الفطرة)) يوجب العلم  :÷: قوله وباهللا التوفيققلت 

خ العلَم بإيامنه يف الظاهر يشٌء، مع أن َس نْ بإيامنه يف الظاهر، ومل يعلم تلبسه بمعصية، فلم يَ 

  ال يصح إجامعًا.)١(قياس ما املطلوب فيه العلم عىل الظني كام هو مذهبكم يف الفروع 

 

ألنه  لسالم: وحكم أيب بكر يف فدك صحيح؛هدي عليهام ااإلمام حييى واإلمام امل

                                                             
  من أنه يكفي يف العمل هبا الظن. متت من كتاب عدة األكياس– )١(



  النبوة كتاب       ١٥٠ 

  حكم باجتهاده.

ع، وأيام منازع حكم لنفسه فحكمه باطل إجامعًا، ولو مل خيالف قلنا: هو املنازِ 

  اجتهاده، قال الشاعر: 

 
 

 
 

  ، وهو مل يرض واليته فكيف يصح قضاؤه؟!#عيل  عليهام السالموأيضا فإن اإلمام عندهام 

أتته تطلب حقها بعد أن رفع & ألن يف الرواية أهنا  ؛&كانت اليد لفاطمة  وأيضاً 

  عاملها، فإجياب البينة عليها خالف اإلجامع.

وأيضا اعتمد عىل خربه وهو: ((نحن معارش األنبياء ال نورث ما خلفناه صدقه)) مع 

الزكاة التي ال حتل لبني هاشم غري موروثه بل  أي:أن الصدقة  احتامل أن يكون معناه:

  ترصف يف مصارفها.

ذلك من  ، صح لنا%أن تعتمد عىل خربها وخرب عيل واحلسن واحلسني  &ولفاطمة 

  أنحلها، مع أنه نص رصيح ال حيتمل التأويل. ÷وأم أيمن أنه  )١(#رواية اهلادي 

مع أن اخلربين  ،كل جير إىل نفسه ألهنام متنازعان،ثم ال يكون األوىل برتجيح دعواه؛ 

ألن خربه متضمن عدم استحقاقها اإلرث بزعمه، وخربها ؛ ال يكذب أحدهام اآلخر

لنفسه  من أيب بكريف حياته، وإذا ثبت احلكم  ÷عقده هلا رسول اهللا  متضمن لعقدٍ 

  بال مرجح كام تقرر فالعقل والرشع يقضيان ببطالنه.

(أنه  )٢(وأم أيمن ريض اهللا عنها  %خرب عىل واحلسن واحلسني  ننقول: إوأيضًا 

ميمها، كسائر ما يروى عنه أنه شهادة جيب تتال  )٣(أنحلها) دليل عىل ذلك  ÷

                                                             
  ).  (تثبيت اإلمامة  يف كتاب – )١(

  ÷. هي أم أسامة بن زيد، أعتقها رسول اهللا  – )٢(

  أي: عىل النحلة واهلبة. متت من كتاب عدة األكياس – )٣(



  ١٥١ -    فصل

((أن اخلليفة أوىل بمرياث  ÷ من األخبار املثبتة للحقوق، ولو مل يكن إال خربه 

كحق  نقلهوإال لزم مثل ذلك يف كل خرب يثبت حقًا آلدمي مل يتواتر  ))÷النبي 

، أو غري &ألن كل حق يثبت بالسنة مل يثبت ألحد، معينا كان كفاطمة ؛ الشفعة للجار

أثبته له به ال بالشهادة إجامعًا بني  ÷واحد أو أكثر أن رسول اهللا  راوٍ معني إال بخرب 

ذي قبله أبو بكر، وذلك أنه قدم برقيق من هدايا الناس، ولو مل يكن إال خرب معاذ ال

((هدايا األمراء غلول)) فقال معاذ:  :÷اليمن، فهم أبو بكر بأخذه عمالً بقوله 

فأقره أبو بكر عىل ذلك، وأخذت منه العلامء أنه إذا  ،÷طعمة أطعمنيها رسول اهللا 

  أذن اإلمام لعامله يف اهلدايا حلت له.

(أن النبي  َقه أبو وعد ÷وخرب عمر  ه إذا جاء مال البحرين بكذا وكذا)، فصدَّ

  بكر وحثا له حثية، فعدها فإذا إذا هي مخسامئة، وقال: خذ مثلها.

بالدليل ال بالشهادة،  &دليالً كام تقرر ثبت احلق لفاطمة  &وإذا كان خرب فاطمة 

 حتى &فاطمة  ÷ومل ينحله النبي  موروثاً ومل يثبت أليب بكر ال بدليل أنه بقي 

إن سلمنا صحة خربه أو  وهذا ،وال بشهادة أتى هبا للخرب الذي رواه،كان األوىل به 

  معناه؛ إذ القضاء بام ثبت بالدليل حق، وبام مل يثبت به باطل عقالً ورشعًا.

  .#قاال: مل ينقضه الويص 

  قلنا: إن سلم فحق له ولبنيه إن شاءوا أخذوه وإن شاءوا تركوه.

 

  بعد أبيه عيل كرم اهللا وجهه. # وإمامة احلسن

  وإمامة احلسني بعد أخيه احلسن عليهام السالم.

  فقط. %يف سائر العرتة  #والشيعة: واإلمامة بعد احلسني  %العرتة 



  النبوة كتاب       ١٥٢ 

  سائر الفرق: بل ويف غريهم عىل اختالف اآلراء كام مر.

ن ((إين تارك فيكم ما إ :÷ولنا قوله  كام مر،قلنا: ال دليل عليها يف غريهم 

  متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدًا)) اخلرب، وهو متواتر جممع عىل صحته.

((مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها  :÷وقوله 

 وهذا اخلرب أيضًا ال)١() ) غرق وهوى، ومن قاتلنا آخر الزمان فكأنام قاتل مع الدجال 

                                                             
ـ: ÷ : قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف كتابه لوامع األنوار: قال رسول اهللا ـ – )١(

رواه إمام ((مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق وهوى)) 

اليمن اهلادي إىل احلق (ع) يف األحكام؛ وهو خرب معلوم بالتواتر، ال اختالف فيه بني األمة. ورواه 

من أئمة العرتة (ع) اإلمام عيل بن موسى الكاظم يف الصحيفة، واإلمام أبو طالب، واإلمام املرشد 

اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة يف باهللا يف أماليهام، واإلمام أبو عبداهللا املوفق باهللا اجلرجاين، و

قال اإلمام حييى رشف الدين (ع): حديث: ((أهل بيتي كسفينة نوح)) أخرجه  الشايف، وغريهم (ع) كثري.

ـ، ولفظه: سمعت رسول اهللا  يقول: ((مثل أهل بيتي  - ÷  - احلاكم من وجهني عن أيب ذر ـ ريض اهللا عنه 

ركبها نجا، ومن ختّلف عنها غرق، ومثل باب حّطة يف بني إرسائيل)) ويف فيكم مثل سفينة نوح يف قومه، من 

قلت: وأخرجه عنه اإلمام املرشد باهللا (ع) بلفظ: ((ومن  الوجه اآلخر بدون ((ومثل باب حطة...إلخ)).

ختلف عنها هلك))، واإلمام أبو طالب (ع) كذلك بدون ((ومثل باب حطة)) إلخ. قال اإلمام رشف 

ه أبو يعىل يف مسنده، والطرباين يف الصغري واألوسط من غري طريق، والفقيمي وأبو الدين: وأخرج

أيضًا، والبزار، وابن املغازيل أبو احلسن، وزاد:  -ريض اهللا عنه  -نعيم كذلك، وأبو يعىل عن أيب ذر 

ة، والبزار، ((من قاتلنا يف آخر الزمان فكأنام قاتل مع الدجال)) وأخرجه الطرباين، وأبو نعيم يف احللي

وغريهم عن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ وغريه. وأخرجه ابن املغازيل عن سلمة بن األكوع، 

من  وأخرجه البزار عنه، ورواه الطرباين يف الصغري واألوسط أيضًا عن أيب سعيد اخلدري. انتهى.

ـ: ÷ قال رسول اهللا ـ  االعتصام: قال اإلمام القاسم بن حممد (ع): ويف ذخائر العقبى عن عيل(ع) قال:

قال:  ((مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تعلق هبا فاز، ومن ختلف عنها زخ يف النار)).

ـ: ÷ أخرجه ابن الرسي. وفيها أيضًا عن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ قال: قال رسول اهللا ـ 

عنها غرق)). قال ـ أي صاحب  ((مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن ختلف

= 



  ١٥٣ -    فصل

  عتهم وأهل التحقيق من غريهم.وشي ÷خالف يف صحته بني علامء آل الرسول 

يف مجيع أمور الدين،  %وبيان االستدالل هبام أهنام نص يف وجوب تقديم العرتة 

  . بل هي معظم الدين وأكربهومن مجلتها اإلمامة 

  إشعار آخر باإلمامة. ))((ومن قاتلنا آخر الزمان فكأنام قاتل مع الدجال :÷وقوله 

                                                                                                                                                             
الذخائرـ: أخرجه املال يف سريته. قلت: وأخرج الروايتني بلفظهام عن أمري املؤمنني (ع) وابن عباس ـ 

قال احلسني بن القاسم (ع): وقوله  ريض اهللا عنهام ـ يف كتاب اجلواهر للقاسم بن حممد اليمني الشقيفي.

أصالب أصحاب السفينة حتى صار يف عرتة نبيكم)) رواه : ((فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من - ÷  - 

  اإلمام املهدي (ع) يف الغيث مرفوعًا؛ وَوْقُفُه عىل عيل (ع) أشهر. انتهى.

  عىل حديث السفينة ـ خمرجوه] الكالم[ 

وقال يف دالئل السبل: وقد أخرجه ـ أي خرب السفينة ـ من املحدثني احلاكم يف مستدركه، وابن األثري يف 

هنايته، واخلطيب ابن املغازيل يف مناقبه، والكنجي يف مناقبه، وأبو يعىل املحدث يف مسنده، والطرباين 

ه، وأخرجه املال، وأخرجه يف الثالثة، والسمهودي يف جواهر العقدين، وأخرجه األسيوطي يف جامعي

ابن أيب شيبة، ومسدد، وهو يف كتاب اجلواهر للقاسم بن حممد اليمني املعروف بالشقيفي، وهو يف 

ذخائر املحب الطربي الشافعي. وأخرجه غريهم ممن يكثر تعدادهم؛ وأكثرهم أخرجه بطرق كثرية 

و ذر الغفاري، وسلمة بن عن عدة من الصحابة منهم: عيل ـ كرم اهللا وجهه ـ وابن عباس، وأب

األكوع. قلت: وأبو سعيد اخلدري، وابن الزبري. وأخرجه عن عامر أمحد بن حنبل، وعن أنس أمحد 

والرتمذي، وعن ابن عمر الطرباين؛ أفاده السيوطي. هذا، وقد حتصل هنا ـ بحمد اهللا ـ من الطرق ما 

قال يف الدالئل: ومل يكن قاله النبي ـ  فيه الكفاية، وإن وقع التكرير يف بعض فال خيلو عن الفائدة.

ـ مرة؛ بل مرات، فلهذا يف لفظ بعضه: ((ومن تأخر عنها هلك)) ويف بعضها: ((ومن تركها ÷ 

غرق)) ويف بعضها: ((ومن ركبها نجا، ومن تعلق هبا فاز، ومن ختلف عنها زخ يف النار)) ويف بعضها 

الدجال)) يعني: من قاتلنا يف كل زمان. قال يف زيادة: ((ومن قاتلنا آخر الزمان فكأنام قاتل مع 

صحاح اجلوهري: وقوهلم: ال أفعله آخر الليايل أي: أبدًا، انتهى باختصار. وقد وضح الربهان، بام 

ورد يف أهل بيت النبوة عىل أبلغ البيان، من وجوب التمسك هبم، وقرص النجاة عىل ركوب سفينتهم، 

  ]. ١٩٠: ١٨٣ص/ ١/ ج٣كل زمان. [انظر اللوامع طوأهنم قرناء القرآن، وحجة اهللا يف 



  النبوة كتاب       ١٥٤ 

ولنا: ما تواتر معنى من رواية املوالف واملخالف من األخبار املنبئة باإلمامة نحو 

((من سمع واعيتنا أهل البيت فلم جيبها كبَّه اهللا عىل منخريه يف قعر  :÷قوله 

  جهنم)) واإلجامع من طوائف األمة عىل صحتها فيهم.

قه، وخلروجه من األمة ألن اإلجامع قد سب ؛، فال يعتد به)١(وأما خالف ابن الرواندي

  باشتهار زندقته.

  احلسنني عليهام السالم القيام والدعوة. وولديه #وشيعتهم: وطريقها بعد عيل  %أئمتنا 

  اإلمامية: بل النص.

مام تعم به البلوى علًام  ألنه ، وإال لكان مشهوراً؛%قلنا: ال نص فيمن عدا الثالثة 

  لإلجامع عىل وجوب اشتهار ما شأنه كذلك كالصالة. وعمالً؛

  املعتزلة وغريهم: بل العقد واالختيار.

  لفقد الدليل عىل ثبوته. قلنا: مل يثبته الشارع؛

 

عيل كرم اهللا وجهه يف اجلنة،  ÷والشيعة: وأفضل األمة بعد النبي  %العرتة 

  وفاقًا للبغدادية فيه وحده.

  .#ثم احلسن 

  .#ثم احلسني 

  ، ثم أفراد فضالئهم.%ثم جامعة العرتة 

                                                             
هو أمحد بن حييى بن إسحاق الراوندي، أو ابن الراوندي فيلسوف جماهر باإلحلاد، من سكان  – )١(

بغداد. نسبته إىل راوند من قرى أصبهان، له كتاب سامه (الدامغ للقرآن) و(التاج) و(الزمرد) تويف 

  ن اإلمامة يستحقها بنو العباس باإلرث دون غريهم. هـ من كالم ابن الراوندي: أ٢٩٨سنة 



  ١٥٥ -    فصل

  مجهور الفرق: بل أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل.

  بعضهم: بل أبو بكر ثم عمر ثم عيل ثم عثامن.

  بعض العثامنية: بل أبو بكر ثم عمر، ثم عثامن، ثم معاوية لعنه اهللا.

  مجيعهم: ثم سائر العرشة.

بأعامل من ذكر، أو ما ورد فيه بام ورد فيمن ذكروا مام  #لنا: لو وزن أعامل الويص 

  ال ينكره املخالف مع سابقته.

بام ورد يف غريهم مام  %وكذلك احلسنان عليهام السالم، وكذلك ما ورد يف العرتة 

  ال ينكره املخالف علم ذلك قطعًا.

 

  .÷لسابقتها ومواساهتا لرسول اهللا ؛ خدجية إجامعاً بني العرتة ÷وأفضل أزواج النبي 

  .&والشيعة: وأفضل النساء كافة فاطمة  %العرتة 

  .&طوائف من الفرق: بل عائشة أفضل من فاطمة  وقال 

عاملها، وأنت سيدة نساء ((مريم سيدة نساء  :÷من نحو قوله فيها لنا: ما ورد 

  وعصمتها. ،)١() ) العاملني

                                                             
# يف لوامع األنوار: وعنه ـ – )١( ـ أنه قال لفاطمة: ÷ : قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي 

((والذي بعثني باحلق، إنِك سّيدة نساء العاملني، ولقد زوجتك سيدًا يف الدنيا، وسيدًا يف اآلخرة))، 

لرساج عن عمران بن احلصني. [ويف اللوامع يف موضع آخر]: وقال رسول اللَّه رواه ابن املغازيل، وابن ا

ـ: ((قال يل ريب ليلة ُأرسي يب: من خّلفت عىل أمتك يا حممد؟ قال: قلت: أنت أعلم يا رب. ÷ ـ 

قال: يا حممد إين انتجبتك برسالتي، واصطفيتك لنفيس، فأنت نبيي، وخرييت من خلقي؛ ثم الصديق 

اهر املطهر، الذي خلقته من طينتك، وجعلته وزيرك، وأبا سبطيك، السيدين الشهيدين، األكرب، الط

= 
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وجيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر إجامعًا متى تكاملت رشوطهام، وهي: 

ألنه إن مل  به معروفًا، وما هنى عنه منكراً؛ التكليف والقدرة عليهام، والعلم بكون ما أمر

يعلم ذلك مل يؤمن أن يأمر باملنكر، وينهى عن املعروف، وظن التأثري حيث كان املأمور 

بأن املأمور به معروف، واملنهي عنه منكر، وإال وجب التعريف وإن مل  واملنهي عارفني

  يظن التأثري؛ ألن إبالغ الرشائع واجب أجامعًا.

ِذيَن َيْكتُُموَن َما أَنَْزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْهلَُدى ِمْن ﴿يف ذلك قوله تعاىل:  واألصل إِنَّ الَّ

  ونحوها. ]١٥٩[البقرة:  ﴾اْلِكتَاِب... اآليةبَْعِد َما بَيَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف 

  ((من كتم علًام مام ينفع اهللا به)) اخلرب. :÷وقوله 

قلت وباهللا التوفيق: وجيب أيضًا أمر العارف باملعروف وهني العارف باملنكر، وإن مل 

ٌة ِمنُْهْم ِملَ تَِعُظوَن َقوْ ﴿لقوله تعاىل:  ؛حيصل الظن بالتأثري ًما اللَُّه ُمْهلُِكُهْم َأْو َوإِْذ َقاَلْت ُأمَّ

ُهبُْم َعَذابًا َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة إَِىل َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ  واملعذرة إىل اهللا  ]١٦٤[األعراف:  ﴾ُمَعذِّ

ملا يأيت  ؛تعاىل ال تكون عام ال جيب، وإنام جيب ذلك ريثام يتحول املتمكن من اهلجرة إليها

  عاىل.إن شاء اهللا ت

وجتويز ما يقع عىل اآلمر والناهي بسببهام من نحو ترشيد وانتهاب مال له غري 

ص له يف َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َوانَْه َعِن ﴿لقوله تعاىل:   الرتك وفاقًا لكثري من العلامء؛مرخِّ

                                                                                                                                                             
الطاهرين املطهرين، سيدي شباب أهل اجلنة، وزوجته خري نساء العاملني؛ أنت شجرة وعيل أغصاهنا، 

وفاطمة ورقها، واحلسن واحلسني ثامرها؛ خلقتكم من طينة عليني)) بضمري اجلمع يف املجموع. ويف 

((خلقتهام)) فالضمري للحسن واحلسني. ويف بعضها: ال (ع):  شايف، واملنهاج لإلمام حممد بن املطهر 

((خلقتها)) فهو لفاطمة أو للشجرة. تامم اخلرب: ((وخلقت شيعتكم منكم؛ إهنم لو رضبوا عىل أعناقهم بالسيوف، مل 

   ].٢٨٥ص/ ١/ ج٣لوامع طيزدادوا لكم إال حباً. فقلت: يا رب، ومن الصديق األكرب؟...إلخ. [ال



  ١٥٧ -    فرع

  .]١٧ان: [لقم ﴾اْلُمنَْكِر َواْصِربْ َعَىل َما َأَصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ 

 :÷((أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر))، وقوله  :÷وقوله 

  جعل مالك وعرضك دون دينك) اخلرب، أو كام قال، وكاجلهاد.((ا

ألن هذا  ؛وحصول القدرة عىل التأثري مع ظن االنتقال إىل منكر غريه ال يرخص يف الرتك

منكر معلوم، وذلك جموز مظنون، وحصول الظن بوقوع يشء من ذلك مع عدم ظن التأثري ال 

  جيوزان؛ ألهنام حينئذ كاإلغراء، ومع ظن التأثري ال جيبان قطعاً، ويف حسنهام تردد.

 

؛ وال يكونان إال بقول رفق، فإن مل يتام به وجبت املدافعة عن فعل املحظور إىل حد القتل

  عىل وجوب إزالة املنكر بأي وجه، وال يفعل األشد مع تأثري األخف. %امع العرتة إلج

: فإن كان التفكر يف القدر الكايف خمال باملدافعة بحيث يفعل %بعض سادتنا 

لعدم حصول  ؛املحظور يف مدة التفكر، وجب دفعه بغري روية، ولو باألرض، وهو قوي

  االنزجار لواله.

لإلجامع عىل وجوب ذلك  ؛جب باإلكراه خيتص اإلمام غالباً واحلمل عىل فعل الوا

  عىل اإلمام، وعدم الدليل يف حق من عداه.

 

  واملحتسب هو املنتصب لألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ورشوطه: العقل والذكورة والتدبري والقوة وسالمة األطراف واحلواس املحتاج 

  . ملا مر يف اإلمامة ؛املنفراتإليها وسالمته من 

وعدم من يصلح لإلمامة يف ليصح أمره باملعروف وهنيه عن املنكر كام مر،  ؛والعلم

  ، والعدالة املحققة.ناحيته بال مانع



  النبوة كتاب       ١٥٨ 

  ويكفي يف انتصابه الصالحية، خالفًا ملعترب اخلمسة.

سلم ب  ا إعانته عىل ما انتصب ألجله، وله اإلكراه عىل معاونته لدفع  و

 ؛، وأخذ املال لدفع الكفار والبغاة%املنكر: لوجوب دفعه بأي ممكن بإجامع العرتة 

  لوجوب دفعهم كذلك. 

  وليس له أخذ احلقوق كرهًا وال إقامة اجلمع وال احلدود، وال نحو ذلك مام خيص اإلمام.

 ؛فار إىل ديارهم للسبي والنهب وإن عدم اإلمام يف الناحيةوجيوز للمسلمني غزو الك

  لإلجامع عىل إباحتهام.

 

  وهي لغة: مأخوذة من اهلجر نقيض الوصل.

، أو ظهر بغري جوار إىل مكان ورشعًا: الرحلة من دار تظاهر أهلها بالعصيان

  عنهام.  خيل

  وهي واجبة بعد الفتح. :%أئمتنا 

  ((ال هجرة بعد الفتح)). :÷ه لقول ؛وقيل: قد نسخت

قلنا: املراد من مكة، رشفها اهللا تعاىل، إذ صارت دار إسالم كاملدينة، ال من ديار 

  ملا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل. ؛الكفر

  . األربعةوالفقهاء  #وجتب من دار الفسق خالفًا لإلمام حييى  :%مجهور أئمتنا 

ِذيَن ﴿لنا: قوله تعاىل:  اُهُم اْلَمَالِئَكُة َظالِِمي َأنُْفِسِهْم...إِنَّ الَّ إىل قوله تعاىل:  ﴾تََوفَّ

ِه َواِسَعًة َفتَُهاِجُروا فِيَها﴿   ومل يفصل. ]٩٧[النساء:  ﴾َأَملْ تَُكْن َأْرُض اللَّ

  .)١( ((ال حيل لعني ترى اهللا يعىص فتطرف حتى تغري أو تنتقل)) :÷وقوله 

                                                             
: ورد احلديث يف كتب كثرية منها: لوامع األنوار، وجممع الفوائد، واملختار من صحيح األحاديث واآلثار، ويف – )١(

= 



  ١٥٩ -    فصل

ل العلم مع القرب منه بحيث يتمكن أن يرى وبيان االستدالل به أن التحريم ألج

  املعصية، وإال لقال: حتى تغري أو تغمض. 

  ومن ُمحِل عىل فعل املعصية وجبت عليه اهلجرة إجامعًا.

  ملا مر. ؛وتسليم املال إليهم قرساً  بالغارةومنه إعانة سالطني اجلور  :%أئمتنا 

يف (املهذب يف باب السرية يف أهل الفسق) ما لفظه: (ونحن ال  #قال املنصور باهللا 

الذين لبسوهم احلرير، وركبوهم الذكور، وسقوهم اخلمور، فأي  همنشك أن الضعفاء 

  عون أعظم من هذا).

يف باب اهلجرة ما لفظه: (ألن أشد املظاهرة وأعظمها تقويتهم باخلراج،  #وقال 

  جهم عن حكمهم).وكوهنم مستضعفني فيام بينهم ال خير

وال رخصة يف ذلك إال للمحاط به واملستضعفني من الرجال والنساء  :%أئمتنا 

 إِالَّ اْلُمْستَْضَعِفنيَ ﴿لقوله تعاىل:  طيعون حيلة وال هيتدون سبيالً؛والولدان الذين ال يست

  .]٩٨[النساء:  ﴾اآلية...

 

صلحة عامة، كوقوف ملا مر، ومل وقوف يف دار العصيان حلبس أو ضعف؛وجيوز ال

بني الكفار لدعائهم، وال بد مع ذلك من إذن اإلمام إن كان ما  ÷بعوث رسول اهللا 

  مل يقارن مفسدة من انتشار بدعة، أو خذالن اإلمام، وإال صار كاإلغراء. 

***********   
***  

*  

                                                                                                                                                             
  أصول األحكام، ويف درر األحاديث، ويف أمايل أمحد بن سليامن، ويف النور األسنى وغريها كثري. 
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  .)١(واجلمهور: واملعايص صغائر وكبائر %أئمتنا 

                                                             
القول السديد: هذا، واعلم أن أصحابنا : قال السيد العالمة احلجة احلسني بن حييى املطهر يف – )١(

ُر إال بالتوبة،  اختلفوا يف الكبائر، والصغائر ما هي؟. فبعضهم قال: إن كل عمد كبرية ال ُتَكفَّ

ًال؛ لئال والصغائر إنام هي اخلطأ والنسيان ونحوهام. وبعضهم قال: إن الصغائر بعض العمد جمهو

ه عن فعله. وَيِرُد عىل كال  يلزم اإلغراء بالقبيح لو كانت غري جمهولة؛ ألن اإلغراء به قبيح، واهللا ُمنَزَّ

َر َما  َتنُِبوْا َكَبآِئ القولني إشكاالت: يرد عىل الثاين: أن الصغائر إذا كانت جمهولة كان قوله تعاىل: ﴿ِإْن َجتْ

ْر َعنُكمْ  ُه ُنَكفِّ ه إذا كان بعض العمد صغرية ٣١[النساء:﴾ َسيَِّئاتُِكمْ  ُتْنَهْوَن َعنْ ]، عاريًا عن الفائدة؛ ألنَّ

جمهولة لزم أن بعضه كبرية جمهولة، فكيف يدلنا عىل اجتناب الكبائر، ليكفر الصغائر ونحن ال نعرف 

 ((الرشك باهللا، وقتل÷: كبرية من صغرية؟!. فإن قيل: قد بني الكبائر يف احلديث، وهو قوله 

النفس...)) الخ. قيل له: إما أن يكون احلديث شمل الكبائر؛ فتكون بقية املعايص صغائر، لزم الذي 

فررتم منه وهو اإلغراء هبا. وإما أن ال يكون شملها كلها، فقد بقي اللبس الذي ذكرناه، فلم نعرف 

ر َعنا الصغائر. ويرد عىل األ َر َما الكبائر التي َنَدبَنا إىل اجتناِهبا لُِيَكفِّ َتنُِبوْا َكَبآِئ ول: قوله تعاىل: ﴿إِْن َجتْ

َئاتُِكمْ  ْر َعنُكْم َسيِّ ُه ُنَكفِّ ]، فجعل اجتناب الكبائر رشطًا يف تكفري الصغائر، ٣١[النساء:﴾ ُتْنَهْوَن َعنْ

َدْت ُقُلوبُ  ا َتَعمَّ ]، ٥[األحزاب:﴾ ُكمْ وقوله تعاىل: ﴿َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما َأْخَطْأُتم بِِه َوَلكِن مَّ

ه قد رفع اجلناح فيه بغري قيد. فأما هذا اإلشكال فقد جياب عنه  فدل عىل أن الصغائر غري اخلطأ؛ ألنَّ

َتنُِبوْا ﴾ بأن قوله تعاىل: ﴿َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما َأْخَطْأُتم بِهِ  مطلق بغري رشط، وقوله تعاىل: ﴿ِإْن َجتْ

ْر َعنُكْم َسيَِّئاتُِكمْ  َكَبآئَِر َما ُتْنَهْونَ  ُه ُنَكفِّ ]، مقيد برشط االجتناب. ومن مذهبنا محل ٣١[النساء:﴾ َعنْ

املطلق عىل املقيد، مجعًا بني اآليتني. وليس املراد املطلق االصطالحي لكنه مثله، فكأنه قال: ليس 

: ((الصلوات ÷عليكم جناح فيام أخطأتم به برشط اجتناب الكبائر. فإن قيل: فام فائدة قوله 

اخلمس مكفرة ملا بينهام)) أو كام قال ونحوها. فاجلواب: أنه مل يذكر أّن اجتناب الكبائر مكفر، وإنام 

جعله رشطًا، فكأنه قال: الصلوات اخلمس مكفرة برشط اجتناب الكبائر، كام يف بعض الروايات. 

وعك ليلة كفر عنه ذنوب فإن قيل: قد ورد أن األمراض تكفر الذنوب، وحتت اخلطايا نحو: ((من 

سنة)) ونحوه. فاجلواب: إما أن نقول: إن احلديث األول غري صحيح ألن الصلوات إنام هي إسقاط 

= 



  ١٦١ -    المنزلتين بين المنزلة كتاب

  اخلوارج واإلسفرائيني وموافقوهم: بل كبائر فقط 

ْر َعنُْكْم َسيِّئَاتُِكمْ ﴿ لنا: قوله تعاىل:: تَنِبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن َعنُْه نَُكفِّ   .]٣١[النساء:  ﴾إِْن َجتْ

                                                                                                                                                             
لواجب، فكيف تسقط هبا اخلطايا، أو تكفرها. أو نقول: إن الصلوات تسقط املؤاخذة عىل الصغائر، 

مراض تسقطها، وتكفرها وال يسقط ما قد حيصل بسببها من نقص الدرجات، واحلسنات، وأن األ

حتى ال يبقى هلا أي تأثري يف تنقيص الدرجات. فإن قيل: فيلزم إذًا املؤاخذة عىل الصغائر التي هي 

اخلطأ إن مل جتتنب الكبائر. قيل له: نعم. أال ترى أن اهللا مل يسقط املؤاخذة عليها يف الدنيا كام يف ُأُروش 

كون عقوبة ألجل فعل الكبرية، وقد آخذ يونس باخلطأ، جنايات اخلطأ والضامنة يف جناية اخلطأ، وي

واعرتف موسى باملعصية وهي خطأ، وكذا آدم صلوات اهللا عليهم وتابوا من اخلطأ وسموه ظلًام فدل 

ِحَني( ُه َكاَن ِمْن اْلُمَسبِّ ) ١٤٣عىل أنه يصح املؤاخذة عىل اخلطأ. وقال اهللا تعاىل يف يونس: ﴿َفَلْوَال َأنَّ

ْقِدَر َعَلْيهِ ﴾ )١٤٤ بَْطنِِه إَِىل َيْوِم ُيْبَعُثوَن(َلَلبَِث ِيف  ن نَّ ﴾ [الصافات]، بعدما قال: ﴿َفَظنَّ َأن لَّ

نَا َلَنُكوَننَّ ِمَن ٨٧[األنبياء: ْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَمحْ ]، أي ال نؤاخذه، وهذا عني اخلطأ، وقال يف آدم: ﴿َوإِن ملَّ

ينَ  خطأ. وقال يف داود: ﴿َفاْسَتْغَفَر  -أي املعصية-خلرسان، وهي ]، فجزم با٢٣[األعراف:﴾ اْخلَاِرسِ

ِه َجَسدًا ُثمَّ َأَناَب  ،]٢٤[ص:﴾ َربَُّه َوَخرَّ َراكِعًا َوَأَناَب  ]. ٣٤[ص:﴾ ويف سليامن: ﴿َوَأْلَقْينَا َعَىل ُكْرِسيِّ

ُه ِمن َقْبِل َأن َيْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ُثمَّ َال واإلنابة هي التوبة كام قال تعاىل: ﴿َوَأنِيُبوا إَِىل َربُِّكْم َوَأْسِلُموا لَ 

ونَ  إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِيل بِِه ِعْلٌم َوِإالَّ َتْغِفْر ِيل . وقال يف نوح: ﴿]٥٤[الزمر:﴾ ُتنَرصُ

ينَ  َن اْخلَاِرسِ نِي َأُكن مِّ كر اهللا ما حكموا به عىل ]، فحكم باخلرسان وهو خطأ، ومل ين٤٧[هود:﴾ َوَتْرَمحْ

فإن قيل: إن األنبياء صلوات اهللا عليهم عوتبوا عىل فعل الصغاير، فحكموا عىل أنفسهم أنفسهم. 

َتنُِبواْ باخلرسان إن مل يغفر هلم، مع أهنم مل يواقعوا الكبائر، وقد قال اهللا تعاىل: ﴿ إلخ. )...إِْن َجتْ

ذوا واحلال أهنم مل يواقعوا الكبائر، فباألوىل أن يؤاخذ َمن فاجلواب واهللا املوفق: أهنم إذا عوتبوا وُأوخ

واقعها واملسألة هي احلكم بمؤاخذة من واقع الصغرية إن مل جيتنب الكبرية. فإن قيل: َفِلَم أوخذ 

األنبياء صلوات اهللا عليهم مع عدم مواقعة الكبائر؟ قيل له: إهنم مل يدخلوا يف اخلطاب بقوله تعاىل: 

تَ ﴿ إلخ، ورشائعهم ختتلف، أال ترى أن توبة قوم موسى عليه الصالة والسالم غري توبة )...نُِبواْ إِْن َجتْ

َعًة َوِمنَْهاجاً  ، وحاصل املسألة )أمة نبيئنا صلوات اهللا عليه وعىل آله وسالمه: ﴿لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِرشْ

إِْن رشعي بل قد دلت عليه آية: ﴿أنه جيوز املؤاخذة عىل الصغرية ومل يمنع من ذلك مانع عقيل وال 

َتنُِبوْا...   ﴾ نفسها.َجتْ



  النبوة كتاب       ١٦٢ 

(املنزلة بني املنزلتني) حيث قال:  #النارصية وظاهر كالم اهلادي  يف كتاب 

يف  #كون للمحارم) ومل يفصل، ورصيح قول املرتىض (وأصحاب الكبائر املنته

يف اجلزء الثاين من  #اجلزء الثاين من كتاب (اإليضاح) وقول القاسم بن عيل العياين 

  وبعض البغدادية: كل عمد كبرية. ،كتاب (التنبيه والدالئل)

  بعض البغدادية والطويس: بل بعض العمد ليس بكبرية.بعض الزيدية، و

َه َوَرُسوَلُه َفإِنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها َأبًَدا﴿: تعاىلقوله لنا:   ﴾َوَمْن َيْعِص اللَّ

َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيتََعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه نَاًرا َخالًِدا ﴿، ومل يفصل، وقوله تعاىل:]٢٣[الجن:

  فِيَها َوَلُه َعَذاٌب 
ٌ

ِه
ُ

إال ، ومل يفصل، ومل يغفر اهللا سبحانه سيئة من غري توبة ]١٤[النساء:  ﴾

 بِِه ﴿لقوله تعاىل:  ؛اخلطأ والنسيان واملضطر إليه
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 ﴿، وقوله تعاىل معلًام لعباده مرشداً: ]٥[األحزاب:  ﴾َول
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  ، واستثنى تعاىل املضطر إليه.]٢٨٦[البقرة:  ﴾اِخذ

((رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان)) اخلرب، فعلمنا بذلك أن الكبري ما  :÷وقوله 

  .إليهوقع عمدًا من غري اضطرار 

  عىل كربه، وغري ذلك حمتمل. صَّ البرصية: ليس كل عمد كبرية، بل ما وجب فيه حد أو نُ 

  قلنا: استحق فاعلها النار قطعًا بالنص فال احتامل.

ألهنا بعض العمد إذ  برصية: والصغائر كلها غري متعينة؛، ومجهور ال#املهدي 

  تعيينها كاإلغراء.

  .كام مرألهنا اخلطأ  قلنا: بل كلها متعني؛

 
  ال عمد فيها. %م وبعض البغدادية: وخطايا األنبياء اهلادي والنارص عليهام السال

  والبرصية: بل هي عمد. #املهدي 



  ١٦٣ -    فرع

َفَظنَّ َأْن َلْن نَْقِدَر ﴿وقوله تعاىل:  ]١١٥[طھ:  ﴾َفنَِيسَ َوَملْ نَِجْد َلُه َعْزًما ﴿قوله تعاىل: لنا:

  ال نؤاخذه. :ق عليه، أييِّ َض لن نُ  :أي ]٨٧[األنبیاء:  ﴾َعَليْهِ 

  لكثرة ثواهبم. ؛فصغرية %قالوا: ما تعمده األنبياء 

إًِذا َألََذْقنَاَك ِضْعَف اْحلَيَاِة َوِضْعَف  *َلَقْد ِكْدَت تَْرَكُن إَِليِْهْم َشيْئًا َقِليًال ﴿قلنا: قال تعاىل: 

، فليس ما قالوا بصحيح، وأيضًا ال خالف يف وقوع خطايا األنبياء ]٧٥، ٧٤[اإلسراء:  ﴾اْلَمَماِت 

فإن تعمدوها ألجل تعريفهم أهنا صغائر فذلك إغراء، وهو ال جيوز عىل اهللا تعاىل،  ،%

وإن تعمدوها جرأة عىل اهللا تعاىل من غري مباالة بصغرها وكربها، وحاشاهم، ثم تبينت هلم 

  .بول ما أتوا به، وذلك باطلمن بعد، فذلك مؤد إىل التنفري عن ق

 

لظنهم أهنم ال  ؛من باب التأويل، وهو إما لتفريط يف التحرز %ووقوعه منهم 

، أو لظنهم أهنا غري معصية، ومن ذلك خطيئة #يقعون فيها، ومن ذلك خطيئة آدم 

  .#، وداود #يونس 

 

  واإليامن لغة: التصديق.

ومجهور املعتزلة والشافعي، وبعض اخلوارج: ودينا: اإلتيان بالواجبات  %أئمتنا 

  واجتناب املقبحات.

  األشعرية: بل اإليامن التصديق باهللا فقط.

  الكرامية: بل اإلقرار باللسان.

  اجلهمية واملرييس: بل هو املعرفة فقط.

عليه أو أمجع  حممد بن شبيب: بل اإلقرار باهللا تعاىل ورسوله واملعرفة بذلك، وما نص



  النبوة كتاب       ١٦٤ 

  عليه ال ما استخرج.

  .)١(رار باهللا، واملعرفة بذلك مطلقاً نفية: بل اإلقاحل

  : بل اإلقرار واملعرفة بام جاء عن اهللا تعاىل جممعًا عليه.)٢(الغيالنية

  النجدات: بل اإلقرار باهللا تعاىل وبكتبه وبرسله، وترك الفعل املحرم عقالً.

ُه َوِجَلْت ُقُلوُهبُْم َوإَِذا تُِليَْت َعَليِْهْم إِنََّما اْلمُ ﴿لنا: قوله تعاىل  ِذيَن إَِذا ُذكَِر اللَّ ْؤِمنُوَن الَّ

ُلوَن ( ِْم َيتََوكَّ َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن ٢آَياتُُه َزاَدْهتُْم إِيَمانًا َوَعَىل َرهبِّ َالَة َوِمم ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ) الَّ

  ، ونحوها.]٤ -  ٢[األنفال:  ﴾وَن َحقا) ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمنُ ٣(

((اإليامن بضع وسبعون شعبة، واحلياء شعبة من اإليامن، وافضلها  :÷وقوله 

  قول: ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق)) ونحو هذا اخلرب. 

  واإلسالم لغة: االنقياد.

 واجلمهور:  %أئمتنا 
ً
، واالعرتاف باهللا –وكل عىل أصله  –: مشرتك: اإليامن ودينا

وما عرف من الدين رضورة، واإلقرار بذلك مع عدم ارتكاب معصية  ،÷ورسوله 

  ففاعل الكبرية غري معصية الكفر، مسلم فاسق. ،الكفر

  .فقطبعض اإلمامية: بل االنقياد 

َفَما َوَجْدنَا فِيَها َغْريَ بَيٍْت ) ٣٥َفَأْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيَها ِمَن اْلُمْؤِمنَِني (﴿لنا: قوله تعاىل: 

ْسَالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقبََل ﴿: وقوله تعاىل، ]٣٦، ٣٥[الذاریات:  ﴾ِمَن اْلُمْسلِِمنيَ  َوَمْن َيبْتَِغ َغْريَ اْإلِ

نحو السارق من تبقية نكاحه، ونحو ذلك  ÷، ومعاملة الرسول ]٨٥[آل عمران:  ﴾ِمنْهُ 

  كمعاملة املسلمني.

                                                             
  سواء كان مام نص عليه أو أمجع عليه أو ال.  – )١(

  فرقة من املعتزلة.  – )٢(



  ١٦٥ -    فصل

 

ومجهور املعتزلة، والشافعي، وبعض اخلوارج: والكبائر حمبطات لإليامن  ،%أئمتنا 

  فال يبقى مؤمنا من ارتكب كبرية خالفا ملن مر.

  لنا: ما مر.

 

  التغطية، ويف عرفها: اإلخالل بالشكر قال الشاعر: والكفر لغة:

 
 

 
 

  ودينًا: عصيان خمرج ملرتكبه من ملة اإلسالم.

  الرياء. ودينًا: إظهار اإلسالم وإبطان الكفر. والنفاق لغة:

ئٍِذ ﴿لقوله تعاىل  : بل الرياء فقط؛#وعن القاسم 
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  وهم فيه. ولو كانوا كفارًا ما قال: هم أقرب إليه، ]١٦٧[آل عمران:  ﴾ِإل

َوَما َمنََعُهْم أَْن تُْقبََل ِمنُْهْم نََفَقاُهتُْم ﴿: فيهملقوله تعاىل  ؛قلنا: املراد أهنم مائلون إليه

ِه َوبَِرُسولِِه َوَال  ُْم َكَفُروا بِاللَّ َالَة إِالَّ َوُهْم ُكَساَىل َوَال ُينِْفُقوَن إِالَّ إِالَّ َأهنَّ َيْأتُوَن الصَّ

، ولترصحيهم بتكذيب اهللا تعاىل فيام حكى اهللا تعاىل عنهم يف ]٥٤[التوبة:  ﴾َوُهْم َكاِرُهونَ 

ِذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا اللَّ ﴿قوله تعاىل:  ُه َوَرُسوُلُه َوإِْذ َيُقوُل اْلُمنَافُِقوَن َوالَّ

  .]١٢[األحزاب:  ﴾إِالَّ ُغُروًرا

لغة: اخلروج، ويف عرفها: اخلروج من احلد يف عصيان أهل الرشك وهو  والفسق

  للخبيثة: يا َفَساِق.للزاين واخلباثة، ومنه قيل: 

  يرد دليل بخروج صاحبها من امللة.مل ودينًا: ارتكاب كبرية عمدًا 

  ناهي ولو خطأ ملا مر.لغة: خمالفة اآلمر وال والعصيان



  النبوة كتاب       ١٦٦ 

  : إنزال مرضة جمردة عن جلب منفعة أو دفع مرضة فوقها بالنفس أو بالغري. والظلم

 

افراً بخصلة واحدة من خصال ومجهور املعتزلة: ويصري املكلف ك ،%أئمتنا 

  ملا يأيت إن شاء اهللا تعاىل. الكفر؛

  ال برتك نحو الصالة. )١(بعض اخلوارج: بل بفعل أي كبرية

  بعض اخلوارج: بل بارتكاب أي كبرية.

  يصري بارتكاب أي كبرية منافقًا. :البرصية

واإلجامع من األمة عىل إقامة احلدود عىل نحو السارق مع  ،÷لنا: فعل النبي 

  عدم معاملتهم معاملة الكفار.

  .)٢(جب: صاحب الشاذة من القراءة كافرابن احلا

ا ﴿قرآنًا، واهللا يقول:  اخرباً فتومههقلنا: سمعها 
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  ). ) (رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان ( : ÷وقول النبي  ]٥[األحزاب:  ﴾أ

  ولنا: اإلجامع عىل عدم تكفري ابن مسعود، وهو من أهل القراءة الشاذة.

  تفاقًا.يسمى فاسقًا ا املخرجة من امللة الغري ومرتكب الكبيرة

ومجهور املعتزلة، والبرصي، وبعض اخلوارج: وال يسمى مؤمنًا، خالفًا  ،%أئمتنا 

  ولبعض اخلوارج يف تارك الواجبات ال فاعل أي كبرية. ذكرهملن مر 

  لنا: ما مر.

، وقد روي %ابن عباس، والصادق، والقاسم واهلادي والنارص وأمحد بن سليامن 

                                                             
  كبرية حيكم العقل بقبحها إذا فعلها عمدًا ال برتك الواجبات الرشعية. متت – )١(

  ألنه أثبت من القرآن ما ليس منه.  – )٢(



  ١٦٧ -    ]والتفسيق التكفير في[ فصل

  والشيعة: ويسمى كافر نعمة خالفًا للجمهور. %عرتة أنه إجامع قدماء ال

  كام مر. هللاألن الطاعات شكر ؛ قلنا: هو معناه عرفاً 

 ]٩٧[آل عمران: ﴾َولِلَِّه َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت َمِن اْستَطَاَع إَِليِْه َسبِيًال َوَمْن َكَفرَ ﴿ولقوله تعاىل: 

  ومن ترك احلج، فسمى ترك احلج كفراً. :أي

ِم ﴿وقد ثبت النص عىل إطالقه عىل اإلخالل بالشكر، قال تعاىل: 
ُ
ع

ْ َ
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 ِ وألن الفسق اخلروج من احلد عرفًا، فإذا جاز إطالقه عىل فعل الكبرية  ،]١١٢[النحل:  ﴾ا

  فباحلري ما هو دونه، وهو الكفر عرفًا.

 

  ألن تعريف معصيتهام مل يثبت إال بالسمع إجامعًا. إكفار وال تفسيق إال بدليل سمعي؛ وال

قطعي؛ الستلزامهام الذم واملعاداة، والقطع بتخليد صاحبهام يف النار إن مل يتب، 

  ومجيع ذلك ال جيوز إال بقاطع إجامعًا.

ىل بخلقه، أو ، وصفوة الشيعة ومجهور املعتزلة وغريهم: ومن شبه اهللا تعا%العرتة 

، ولسبه له جل وعال، تعاىللعدم معرفته باهللا ؛ نسب عصيان العباد إليه تعاىل َكَفرَ 

  واإلجامع عىل كفر من جهل باهللا تعاىل أو سبه.

  : املجربة عصاة وليسوا بكفار. )١(قديم قويل املؤيد باهللا (ع) وحممد بن شبيب، واملالمحية

ْدِق إِْذ َفَمْن ﴿ وقوله تعاىل:، لنا: ما مر َب بِالصِّ ِه َوَكذَّ َأْظَلُم ِممَّْن َكَذَب َعَىل اللَّ

فقد افرتت املجربة عىل اهللا  ،]٣٢[الزمر:  ﴾َجاَءُه أََليَْس ِيف َجَهنََّم َمثًْوى لِْلَكافِِرينَ 

ألن اهللا  ؛تعاىل، وكذبت هي واملشبهة بالصدقالكذب، حيث نسبت عصيان العباد إليه 

  واملجربة تقول: بل رضيه. ]٧[الزمر:  ﴾ْرَىض لِِعبَاِدِه اْلُكْفرَ َوَال يَ ﴿تعاىل يقول: 

                                                             
  يف نسخة من نسخ املتن: (وغريهم) وليست موجودة يف الرشح. متت – )١(



  النبوة كتاب       ١٦٨ 

ءٌ ﴿ ويقول تعاىل: واملجسمة يقولون: بل هو  ]١١[الشورى:  ﴾َليَْس َكِمثْلِِه َيشْ

  فسامهم اهللا تعاىل يف آخر اآلية كافرين. ،كاألجسام

  واإلجامع عىل أن من رد آية فهو كافر.

تعاىل حيل يف الكواعب احلسان، ومن أشبههن من  وكذلك القول فيمن يقول: إن اهللا

  املردان عشقًا منه هلا، تعاىل اهللا عن ذلك علّواً كبرياً.

ال بالنار املراد باجلنة إال وصل احلبيب، ووليس  ،موال الناس والفروج املحرمة حاللوإن أ

  ولرسوله. لآلية، ولردهم أيضًا ما علم من الدين رضورة، وهو أيضًا تكذيب هللا ؛إال هجره

ُْم ِمنُْكْم َفإِنَُّه ِمنُْهمْ ﴿لقوله تعاىل:  ؛واىل كافراً  وكذلك القول فيمن  ﴾َوَمْن َيتََوهلَّ

لرده ما علم من الدين رضورة، ؛ أو صوب عاصيًا يف عصيانه املتجاري عليه ،]٥١[المائدة:

غري ال ارتكاهبم فعل الكفر ، أو جالسهم ح÷إذ هو تكذيب ملا جاء به رسول اهللا 

ِه إِنَُّكْم إًِذا ﴿لقوله تعاىل:  ؛مكره َفَال تَْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِ

  .]١٤٠[النساء:  ﴾ِمثُْلُهمْ 

 

  وحكم نحو املجربة حكم املرشكني. :%بعض أئمتنا 

وأبو عيل، والقايض، وابن مبرش: بل حكم املرتدين؛ ألن إظهارهم  ،#املهدي 

  الشهادتني إسالم، واعتقادهم ذلك ردة.

قلنا: إنام يشهدون بألوهية الفاعل للقبائح واملشابه لألجسام، والعاشق للحسان، ال 

ر بألوهية اهللا املتعايل عن ذلك، وإن سلم فكاملنافق الذي مل يشم قلبه رائحة اإلسالم يظه

  الشهادتني، وليس له حكم املرتد إجامعًا.

  أحد قويل أيب هاشم وثاممة: بل حكم الذمي.



  ١٦٩ -    فصل

  هلم ذمة. )١(قلنا: مل نعتقد

  البلخي: بل حكم الفاسق.

  لعدم الفارق، وال دليل عىل صحة ما ذكروه. صح كفرهم، فلزم هلم أحكام الكفار؛قلنا: 

 

مستنده فيام  %حو كل األمة، أو كل العرتة ومن خالف املؤمنني املقطوع بإيامهنم مجلة ن

َ َلُه اْهلَُدى ﴿: لقوله تعاىل غري الرأي عمدًا فهو فاسق؛ ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَنيَّ َوَمْن ُيَشاقِِق الرَّ

  .]١١٥[النساء: ﴾َوَيتَّبِْع َغْريَ َسبِيِل اْلُمْؤِمنَِني نَُولِِّه َما تََوىلَّ َونُْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًريا

وكذلك من بغى عىل أئمة احلق؛ لآلية واإلجامع، وكذلك من توىل الفساق أو 

  لنحو ما مر. ؛جالسهم يف حال عصياهنم غري مكره

 

ألن اإلرصار عىل املعايص عصيان، والعايص خماطب  فوراً؛ال خالف يف وجوهبا 

  برتك معصيته يف كل وقت.

َيْوَم َيَرْوَن اْلَمَالئَِكَة َال ﴿لقوله تعاىل: ؛ مالئكة املوتوتصح مدة العمر مامل حترضه 

ى َيْوَمِئٍذ لِْلُمْجِرِمَني َوَيُقوُلوَن ِحْجًرا َحمُْجوًرا   ونحوها. ]٢٢[الفرقان:  ﴾بُْرشَ

  وهي: الندم، والعزم عىل ترك العود إىل املعايص.

  وهو قريب. ، : الندم، والعزم رشط فيهاهيمانكديم: 

اإلصالح فيام يتعلق باآلدمي من تسليم النفس واألطراف للقصاص، ورشطها: 

  وتسليم األروش والديون والودائع، ونحو ذلك. أو العزم إن مل يتمكن من ذلك حاهلا.

                                                             
  يف نسخة: مل يعقد. متت – )١(



  النبوة كتاب       ١٧٠ 

ألنه إذا كان  بح من اإلرصار وعصيان اهللا تعاىل؛وأن يكون الندم ألجل وجه الق

و بالرتك فقط، أو للذم والعقاب الندم ألجل مشقة الفعل، أو أمر دنيوي يتعلق به، أ

بقي التائب غري نادم من عصيان اهللا تعاىل ومن  -فقط، أو للمجموع من دون وجه القبح

  الظلم، وهام بذر القبح الذي ثمرته الذم والعقاب.

من وجه القبح، لكن هذا القدر وقيل: غري ذلك، وهو صحيح إن تضمن الندم 

  ع بذلك. حلصول الرجوع من التائب واإلقالكاف، 

 

اٌر لَِمْن تَاَب َوآَمَن َوَعمِ ﴿وهي مكفرة لكل معصية، لقوله تعاىل: َل َوإِينِّ َلَغفَّ

  اآلية. ]٨٢[طھ:  ﴾َصاِحلًا

إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن ﴿لقوله تعاىل:  ؛مكان السيئآت حسنات ويبدل اهللا بها

ُل اللَُّه    اآلية. ]٧٠[الفرقان:  ﴾َسيِّئَاِهتِْم َحَسنَاٍت َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلًا َفُأوَلِئَك ُيبَدِّ

  قيل: ويعود بالتوبة ما أحبطته املعصية، وال دليل عىل ذلك.

  النجاة هبا إال بعموم التوبة اتفاقًا. وال تتم

ألن اآليات  ؛، األصح أنه ال يقعمن الذنوب خالٌف  هبا ويف إسقاطها ملا خص

اٌر لَِمْن تَاَب َوآَمَن ﴿قوله تعاىل: الواردة ال تدل إال عىل العموم فقط، نحو  َوإِينِّ َلَغفَّ

  .]٨٢[طھ:  ﴾َوَعِمَل َصاِحلًا ُثمَّ اْهتََدى

معارض بمثله،  )١(ه إال قياسوال دليل عىل قبول توبة من خص هبا بعض ذنوب

                                                             
أما قياسهم فقالوا: لو مل تصح التوبة من ذنب دون ذنب آخر لزم يف هيودي أسلم وهو عازم عىل  – )١(

ما غصب درهم أن ال يصح إسالمه فيبقى عىل حكم اليهودية، وذلك خمالف إلجامع األمة. وأ

القياس املعارض به فنقول: لو كانت التوبة من ذنب دون ذنب مقبولة لزم فيمن قتل ولدًا لغريه 

= 



  ١٧١ -    ]وكيفيته اإلحباط بيان في[ فصل

  جوع إىل اآليات كام تقدم.رفوجب طرحهام، وال

تَنِبُوا َكبَاِئَر َما إِ ﴿ولقوله تعاىل:  ْر َعنُْكْم َسيِّئَاتُِكمْ ْن َجتْ   .]٣١[النساء:  ﴾تُنَْهْوَن َعنُْه نَُكفِّ

واآلية تدل عىل عدم  -وهو غري جمتنب - عىل بعض املعايص من الكبائر  واإلصرار

 ﴿ولقوله تعاىل: املغفرة مع عدم اجتناب الكبائر، 
َ
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  غري متق. واملرصُّ  ،]٢٧[المائدة:

 

ومن مل يتب من املعصية الكبرية الغري خمرجة من امللة، وَفَعل طاعة سقط القضاء 

  .)١(إجامعًا، ومل تُسقط هي شيئًا من عقاب عصيانه، وفاقًا أليب عيل واإلخشيدية

والبهشمية، وادعى القايض جعفر اإلجامع: بل فعل الطاعة يسقط  #املهدي 

 (﴿لقوله تعاىل:  ؛بقدرها من عقاب عصيانه
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  .]٨، ٧[الزلزلة:  ﴾

فلو  ]٢٧[المائدة:  ﴾إِنََّما َيتََقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ ﴿خمصص بقوله تعاىل:  ذلك عامقلنا: 

 ﴾أَينِّ َال أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُْكمْ ﴿كانت مسقطة لكانت متقبلة، وبقوله تعاىل: 

َوَقِدْمنَا إَِىل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل ﴿واخلطاب للمؤمنني فقط، وبقوله تعاىل:  ،]١٩٥عمران:  [آل

                                                                                                                                                             
وأخذ ماله أن يصح اعتذاره عن القتل دون أخذ املال فيبقى مرصًا، واملعلوم أن مثل هذا االعتذار 

  عند العقالء ال يقبل. متت

قال يف الرشح: إال أن الفرق بني قول اإلخشيدية وقول أيب عيل: أن اإلخشيدية تقول: تقع املوازنة بني  – )١(

الفعل وبني املستحق الذي هو الثواب والعقاب فيكون الساقط مطلقًا هو الفعل واْلُمسقط هو اُملستحق 

الثواب املستحق عىل الطاعة. فينحبط فعل الطاعة بالعقاب اُملستحق عىل املعصية ويتكفر فعل املعصية ب

وأما أبو عيل فيقول: تقع املوازنة بني الفعلني فعل الطاعة وفعل املعصية وال مدخل للمستحقني يف 

  إحباط وال تكفري. 



  النبوة كتاب       ١٧٢ 

  باطالً، فلو كان مسقطًا مل يكن باطالً. :أي ]٢٣[الفرقان:  ﴾َفَجَعْلنَاُه َهبَاًء َمنْثُوًرا

  قالوا: يفرق يف العقل بني من أحسن بعد اإلساءة، وبني من أساء ومل حيسن. 

ومع الرد ال فرق بينه وبني من مل  ،قلنا: حيسن يف العقل رد إحسان امليسء الغري املقلع

  لعدم حصول ما يستحق به املكافأة، وهو قبول اإلحسان. ؛حيسن

فر شيئًا من عقاب عصيانه اتفاقًا؛ لعدم حصول رشطها، حسنات الكا وال تُسقط

ِْم َولَِقاِئِه َفَحبِطَْت َأْعَماُهلُْم ﴿لقوله تعاىل:  وهو اإلسالم؛ ِذيَن َكَفُروا بِآَياِت َرهبِّ ُأوَلِئَك الَّ

  .]١٠٥[الكھف:  ﴾َفَال نُِقيُم َهلُْم َيْوَم اْلِقيَاَمِة َوْزنًا

 

إِنَّ ﴿واكتساب احلسنات من املؤمنني، وآالمهم النازلة يكفر الذنوب؛ لقوله تعاىل: 

يِّئَاِت  تَنِبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن َعنُْه ﴿وقوله تعاىل:  ،]١١٤[ھود:  ﴾اْحلََسنَاِت ُيْذِهبَْن السَّ إِْن َجتْ

ْر َعنُْكْم َسيِّئَاتُِكمْ  ((إن من موجبات املغفرة إدخالك  :÷ه ولقول ،]٣١[النساء:  ﴾نَُكفِّ

((من وعك ليلة كفر اهللا عنه ذنوب  ÷الرسور عىل أخيك املسلم)) ونحوه، وقوله 

  سنه)) ونحو ذلك مام تواتر معنى كام مر.

سقط من ثواب احلسنات بقدر ما أسقطت من الذنوب، وال يسقط من ثواب  وال 

  وغريه. #التوبة بقدر املعصية، خالفًا للمهدي 

  وفقد الدليل عىل سقوط يشء منه، ولو سقط هبا ذنب. باألدلةلنا: ثبوت ثواب احلسنات 

  



  ١٧٣ -    فصل

 

  الوعد: إخبار من اهللا بالثواب. والوعيد: إخبار من اهللا بالعقاب.

 

  وصفوة الشيعة واملعتزلة وغريهم: وهام مستحقان عقالً وسمعًا. %العرتة 

  املجربة: بل سمعًا فقط.

  لنا: تصويب العقالء من طلب املكافأة عىل فعل اإلحسان، ومن عاقب امليسء عىل اإلساءة.

  العدلية: وال جيوز خلف الوعد عىل اهللا تعاىل.

  املجربة: بل جيوز خلفه عليه تعاىل.

قلنا: خلف الوعد مع القدرة عىل الوفاء وعدم املانع منه توأم الكذب، وكالهام صفة 

  عنها.نقص يتعاىل اهللا 

َي ﴿وأيضًا جتويز ذلك ارتياب يف قوله تعاىل:  َ  
ُ
ل

ْ
و

َ
ق
ْ
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ُ
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َ
ب
ُ
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َ
اآلية،  ]٢٩[ق:  ﴾م

 ﴿وقوله تعاىل: 
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ْ
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ُ
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َ
لتكذيب اهللا تعاىل يف  ؛وهو كفر ]٩[آل عمران:  ﴾إِن ا

ِيهِ ﴿قوله:   
َ

ب
ْ َ
 ر

َ
  .﴾ال

  إن علم ارتداعه كالتائب اتفاقًا. وال جيبوحيسن العفو عن العايص 

  وال حيسن العفو إن علم عدم ارتداعه وفاقًا للبلخي وبرش بن املعتمر، وخالفًا للبرصية. 

  قلنا: يصري العفو كاإلغراء، وهو قبيح عقالً.

  .)١(ومجهور املعتزلة: وال جيوز عىل اهللا تعاىل خلف الوعيد مطلقًا  ،%أئمتنا 

  وبعض أهل خراسان: بل وعيد اهللا مقطوع بتخلفه مطلقًا.وعن مقاتل بن سليامن، 

                                                             
  أي ال يف حق أهل الصالة وال يف غريهم.  – )١(



  والوعيد الوعد كتاب       ١٧٤ 

  بعض املرجئة: بل مقطوع بتخلفه يف حق أهل الكبائر من أهل الصالة فقط. 

  بعض املرجئة: جيوز يف حق أهل الصالة فقط.

 ﴾ا فِيَهاَوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيتََعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه نَاًرا َخالِدً ﴿لنا قوله تعاىل: 

  .)١(اآلية ونحوها، ومل يفصل ]١٤[النساء:

ِذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفَال تَُولُّوُهُم اْألَْدبَارَ ﴿وقوله تعاىل:  ِذيَن آَمنُوا إَِذا َلِقيتُُم الَّ َا الَّ  ﴾َيا َأهيُّ

  .]١٦ - ١٥[األنفال:  ﴾َوبِئَْس اْلَمِصريُ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم ﴿إىل قوله: 

 ﴾َليَْس بَِأَمانِيُِّكْم َوَال َأَماِينِّ َأْهِل اْلِكتَاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُجيَْز بِهِ ﴿وقوله تعاىل: 

َما ﴿، ونحوهام من اآليات اخلاصة يف عصاة أهل الصالة، وقد قال اهللا تعاىل: ]١٢٣[النساء:

ُل اْلَقْوُل َلَديَّ    . ]٢٩[ق:  ﴾ُيبَدَّ

ُفوا َعَىل َأنُْفِسِهْم َال تَْقنَُطوا ِمْن َرْمحَِة ُقْل َيا ِعبَادِ ﴿قالوا: قال اهللا تعاىل:  ِذيَن أَْرسَ َي الَّ

نُوَب َمجِيًعا َه َيْغِفُر الذُّ ِه إِنَّ اللَّ َوإِنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِلنَّاِس ﴿تعاىل:  وقال، ]٥٣[الزمر:  ﴾اللَّ

َه َال يَ ﴿، وقال تعاىل: ]٦[الرعد:  ﴾َعَىل ُظْلِمِهمْ  َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك إِنَّ اللَّ ْغِفُر أَْن ُيْرشَ

  اآلية ونحوها. ]٤٨[النساء:  ﴾لَِمْن َيَشاءُ 

، فيجب محلها عىل )٢(قلنا: آيات الوعيد ال إجامل فيها، وهذه اآليات ونحوها جمملة

اٌر لَِمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا ُثمَّ ﴿نحو قوله تعاىل:  وقوله  ،]٨٢[طھ:  ﴾اْهتََدى َوإِينِّ َلَغفَّ

َر َعنُْكْم ﴿تعاىل:  ِه تَْوبًَة نَُصوًحا َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفِّ ِذيَن آَمنُوا تُوبُوا إَِىل اللَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

َه َجيِِد َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظِلْم نَْفَسُه ُثمَّ َيْستَْغِفِر ا﴿وقوله تعاىل:  ،]٨[التحریم:  ﴾َسيِّئَاتُِكمْ  للَّ

َه َغُفوًرا َرِحيًما   ، ونحوهام من رصائح اآليات.]١١٠[النساء:  ﴾اللَّ

اِمحِنيَ ﴿قالوا: القرآن مملوء من نحو قوله تعاىل:    .]٦٤[یوسف:  ﴾َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

                                                             
  بني الكافر والفاسق. متت من كتاب عدة األكياس – )١(

  أي مطلقة. متت من كتاب عدة األكياس – )٢(



  ١٧٥ -    )]ص( النبي شفاعة ذكر في[ فصل

يَاُء َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم َأْولِ ﴿قلنا: جممالت، فيجب محلها عىل قوله تعاىل: 

َكاَة َوُيطِيُعوَن  َالَة َوُيْؤتُوَن الزَّ بَْعٍض َيْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

ُه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيمٌ  َمحُُهُم اللَّ َه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَريْ ، وقوله تعاىل: ]٧١[التوبة:  ﴾اللَّ

ِذيَن ُهْم بِآَياتِنَا َوَرْمحَتِي ﴿ َكاَة َوالَّ ِذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤتُوَن الزَّ  َفَسَأْكتُبَُها لِلَّ
ٍ
ء َوِسَعْت ُكلَّ َيشْ

  ونحوهام من رصائح القرآن. ،]١٥٦[األعراف:  ﴾ُيْؤِمنُونَ 

  قالوا: حيسن يف العقل العفو عن امليسء.

نًا إذا عرف من عبده قلنا: ال حيسن حيث علم عدم إقالعه، أال ترى لو أن سلطا

العفو  أن -عنه بل يعود إىل الفاحشة  مه، وهو يعلم أنه ال يرتدع إن عفاالفاحشة مع حري

ألن توبتهم مل تكن ألجل وجه القبح، بل  العقل، وهم مل يقلعوا عن اإلرصار؛عنه ال حيسن يف 

  .]٢٨[األنعام: ﴾ا ُهنُوا َعنْهُ َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا لِمَ ﴿ ملا وقعوا فيه من العقاب، ولقوله تعاىل:

 

ألهل اجلنة من أمته يرقيهم اهللا  ÷ومجهور املعتزلة: وشفاعة الني  %أئمتنا 

من أدخله اهللا النار فهو  منها، ومن نعيم إىل أسنى منه، وأما هبا من درجة إىل أعىل تعاىل

  خالد فيها أبداً.

ألهل الكبائر من أمته فيخرجهم اهللا هبا من  ÷بعض املرجئة: بل شفاعة النبي 

  النار إىل اجلنة.

ٌة َما َهلُْم ِمَن ﴿ لنا: قوله تعاىل:: يِّئَاِت َجَزاُء َسيِّئٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرَهُقُهْم ِذلَّ ِذيَن َكَسبُوا السَّ َوالَّ

ِه ِمْن َعاِصٍم َكَأنََّما ُأْغِشيَْت وُ  يِْل ُمْظِلًما ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم اللَّ ُجوُهُهْم ِقطًَعا ِمَن اللَّ

َليَْس بَِأَمانِيُِّكْم َوَال َأَماِينِّ َأْهِل ﴿ومل يفصل، وقوله تعاىل:  ،]٢٧[یونس:  ﴾فِيَها َخالُِدونَ 

، ]١٢٣[النساء:  ﴾ِه َولِيا َوَال نَِصًريااْلِكتَاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُجيَْز بِِه َوَال َجيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَّ 



  والوعيد الوعد كتاب       ١٧٦ 

كقوله تعاىل:  ،جياب :أي ]١٨[غافر:  ﴾َما لِلظَّالِِمَني ِمْن َمحِيٍم َوَال َشِفيٍع ُيَطاعُ ﴿وقوله تعاىل: 

أي ال ُجتِب، فلو كانت هلم لكانوا غري  ]٢٤[اإلنسان:  ﴾َوَال تُطِْع ِمنُْهْم آثًِما َأْو َكُفوًرا﴿

خملدين فيها، وذلك خالف لرصيح آيات الوعيد بالتخليد، ولكان الشفيع هلم عاصًام 

  ووليًا ونصريًا، وذلك خالف لرصائح هذه اآليات. 

  .]١٠٧[ھود:  ﴾إِالَّ َما َشاَء َربَُّك ﴿قالوا: ورد االستثناء يف قوله تعاىل: 

إال مدة وقوفهم يف املحرش للقطع  )١(يف النار مدة القيامة  قلنا املعنى: هم خالدون

ِذيَن ُسِعُدوا َفِفي  ﴿ بالوقوف فيه للحساب كام يف حق أهل اجلنة يف قوله تعاىل: ا الَّ َوَأمَّ

َماَواُت َواْألَْرُض اْجلَنَِّة َخالِِديَن فِيَها َما دَ  إِالَّ َما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغْريَ  اَمِت السَّ

 ْ   إذ ال خالف أن املراد باالستثناء قبل دخول اجلنة، والفرق حتكم. ]١٠٨[ھود:  ﴾ُذوذٍ َجم

َونَاَدْوا ﴿وقوله تعاىل:  ]١٦٧[البقرة:  ﴾َوَما ُهْم بَِخاِرِجَني ِمَن النَّارِ ﴿ولرصيح قوله تعاىل: 

  .]٧٧[الزخرف:  ﴾َيا َمالُِك لِيَْقِض َعَليْنَا َربَُّك َقاَل إِنَُّكْم َماِكثُونَ 

  قالوا: وردت أحاديث بأهنا ألهل الكبائر.

قلنا: جيب طرحها، إلجامع الصحابة عىل رفض معارض القرآن مام روي من 

 :÷األخبار، ولقدح يف متحمليها، وملعارضتها الصحيح من األخبار نحو قوله 

((صنفان من أمتي ال تناهلم شفاعتي لعنهام اهللا عىل لسان سبعني نبيًا)) اخلرب، وقوله 

((ال يدخل اجلنة صاحب  :÷)) وقوله )٢(((ال يدخل اجلنة قتات :÷

: ÷وال نامم)) وقوله  ،وال قاطع رحم ،وال مؤمن بسحر ،وال مدمن مخر ،)٣(مكس

  ((ال يدخل اجلنة بخيل)) إىل غري ذلك.

                                                             
  أي: مدة احلياة اآلخرة. متت من كتاب عدة األكياس –) ١(

  القت: الكذب، والنميمة، واملراد به يف احلديث: النامم. متت لسان العرب –) ٢(

  املكس: اجلباية، قال ابن األعرايب: املكس: درهم كان يأخذه املصدق بعد فراغه. متت لسان العرب. – )٣(



  ١٧٧ -    ]القبر عذاب ذكر في[ فصل

 

 #واجلمهور: وعذاب القرب ثابت خالفًا لقديم قويل أمحد بن سليامن  %أئمتنا 

  واملوسوي وحييى بن كامل. 

  لنا: أخبار صحيحة.

  ورضار. )١(كني القرب للسؤال، خالفًا للبستيوجيوز دخول املل

  وال مانع. ،لنا: األخبار

 

َور. #اهلادي    : والصور: املراد به كل الصُّ

  من اجلرب.  لنقبةٍ  قلت: وله نظائر. النقب: مجعٌ 

  قال الشاعر: 

 
 

 
 

  والصوف: مجع صوفة، والعطب: مجع عطبة، والقطن: مجع قطنة، والبرس: مجع برسة.

  أن ذلك قياس فيام عدا صنعة البرش من نحو برمة.ن حمققي علامء العربية أمجعوا عىل وعىل اجلملة أ

  .)٣(ور جمازوقيل: بل الصُّ 

                                                             
حافظ املذهب  -رمحه اهللا–البستي هو الشيخ اإلمام لسان املتكلمني إسامعيل بن أمحد البستي  – )١(

وشيخ الزيدية بالعراق وإليه نسبة املذهب كام يف تعاليق العلامء عىل الزيادات وعىل اللمع ، وشهرة 

ذلك أظهر من الشمس وإن كان قد وهم بعض علامئنا بجعله جامَع الزيادات ، وجامع الزيادات هو 

  ـ تقريبًا. ه٤٢٠الشيخ األستاذ ابن تال رمحه اهللا . تويف البستي سنة 

النقب: املوضع املحتفر يف جلد البعري ونحوه من اجلرب. واهلناء بالكرس واملد ككتاب: القطران.  – )٢(

الً تبدو حماسنه... [املصدر أساس البالغة].   متت . وصدر البيت: ُمَتَبذِّ

  ائهم. قال يف الرشح: هو جماز عن صوت حيدثه اهللا تعاىل إلفزاع اخلالئق وإماتتهم وإحي – )٣(



  والوعيد الوعد كتاب       ١٧٨ 

  .#احلشوية وغريهم: بل قرن قد التقمه إرسافيل 

  قلنا: ال دليل عليه من القرآن، وال ثقة بأخبار احلشوية؛ حيث مل يروه غريهم.

 ﴿ ر ملا صح إفراد الضمري يف قوله تعاىل:وَ قيل: لو كان الصور جلميع الصُّ 
َ
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  .]٦٨[الزمر:  ﴾ِيِه أ

  قلنا: ذلك جائز يف العربية إجامعًا، يف نحو هذا اجلمع خاصة، يقال: الصوف نفشته.

: جماز. شبه اهللا تعاىل دعاءهم إىل املحرش بالنقر يف الناقور، وهو آلة نحو والناقور

  الطبل ينقر فيها الجتامع القوم، وعند هنوض اجليش. 

  وقيل: بل هو القرن.

  لنا: ما مر.

 

  والقيامة: اسم لوقت البعث والنشور واحلساب واجلزاء.

وأن الصائر إليهم جزاء  ، باهللا تعاىلووجه حسنه حصول العلم البت للمكلفني

  لكشف الغطاء باآليات املوجبة للقطع بذلك منذ املامت حتى احلرش. 

َ َهلُْم أَنَُّه اْحلَقُّ ﴿سبحانه: اهللا قال    .]٥٣[فصلت: ﴾َسنُِرهيِْم آَياتِنَا ِيف اْآلَفاِق َوِيف أَنُْفِسِهْم َحتَّى َيتَبَنيَّ

 )١(حرسة املرصين، ولذلك مل جيعل اهللا كل اجلزاء وتعظمفتتم حينئذ غبطة املطيعني، 

حق  لعدم تاممه بعدم القطع بكونه جزاء للمكلفني، ولتغطيته بانقطاعه يف يف الدنيا؛

  كام مر. )٢(إذ ال بد من الفناء واإلعادة لذلك غريهم؛

                                                             
قال يف الرشح: أما بعضه فيجوز إيصال يشء من الثواب يف الدنيا ال يعتد بنقصانه يف اآلخرة  – )١(

  وكذلك تعجيل بعض العقاب الذي ال يؤثر يف ختفيف العقاب عن املعاقب. 

  أي ليقع القطع باجلزاء.  – )٢(



  ١٧٩ -    ]البعث ذكر في[ فصل

  الزخمرشي: جيوز تعجيل كل العقاب.

  ليل.وأيضًا ال د قلنا: مل يعرف أنه جزاء فلم يتم،

 

  ويبعث اهللا كل من نفخ فيه الروح قطعًا.

  .)١(أبو هاشم: ال قطع 

َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض َوَال َطائٍِر َيطُِري بَِجنَاَحيِْه إِالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكْم َما ﴿لنا قوله تعاىل: 

 ُثمَّ إَِىل 
ٍ
ء ْطنَا ِيف اْلِكتَاِب ِمْن َيشْ ونَ َفرَّ ِْم ُحيَْرشُ   عاد أجزاء احلي كامالً.تو ]٣٨[األنعام:  ﴾َرهبِّ

  ي حيًّا معها.احلوقيل: ما يصح أن يكون 

ألنه يصح أن يكون حيًّا من دوهنا، وقد  ؛قلنا: يلزم أن يكون بال يدين وال رجلني

 ﴿ثبت أن اهللا تعاىل يقول: 
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  اآلية. ]٢٤[النور:  ﴾ي

  .)٢(أبو عيل والبلخي: بل مجيع األجزاء

  قلنا: ال دليل عىل الفضالت.

 
واحلساب حيصل به تعجيل مرسة للسعيد بنرش احلسنات، وتعجيل عقوبة باحلرسة 

  صف.والندامة للشقي بكشف السيئات مع إظهار عدل اهللا تعاىل والتنا

                                                             
يستحق البعث فال يبعث وهو من قال يف الرشح حكاية عن أيب هاشم: إذ جيوز أن يكون البعض ال  – )١(

  مل يكن له ثواب؛ ألنه جيوز عنده توفري العوض يف الدنيا. 

  أي: التي كان احلي عليها وقت الطاعة أو املعصية؛ ألهنا بمجموعها هي املستحقة للثواب والعقاب.  – )٢(
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زان املي ])١([  

                                                             
السديد): هذا، وقد ذهبت قال السيد العالمة احلسني بن حييى املطهر حفظه اهللا يف كتابه (القول : – )١(

املرجئة إىل القول بحقيقة الوزن، وأنه ميزان حقيقي، وله كفتان، وعمود، ولسان، وهلم يف ذلك 

روايات، وأن العمود مثل ما بني املرشق واملغرب، وجعلوا له كفتني كبريتني كأطباق الدنيا، قد 

ا. هذا وال خيفى أن األعامل كلها يمكن الوزن فيها للجبال، واألشياء العظيمة التي ال يتصور وزهن

ة، كالصوم فإنه عدم  أعراض، وأن الوزن احلقيقي ممتنع فيها، وأنه حمال. وألن بعض الطاعات َعَدِميَّ

األكل والرشب، وال يمكن وزن العدم، وكذا اإلحرام، فإنه االمتناع من تغطية الرأس للرجل، 

ذلك، وهي تروك عدمية ال يمكن وزهنا، وكذا  والوجه للمرأة، ومن الطيب، ومداناة النساء، ونحو

ة أيضًا، كرتك الواجبات، فال يمكن وزهنا أيضًا، وهذا واضح. وأما كرب  بعض املعايص َعَدِميَّ

الكفتني، واتساعهام اتساعًا شاسعًا، فلم يظهر له أي فائدة، ولو فرض الوزن احلقيقي؛ ألهنم إن 

ألمة الطاعات، و املعايص، يف مرة واحدة، ووزن واحد، فال أرادوا أن جتتمع يف الكفتني مجيع أعامل ا

يمكن أن يعرف من خفت موازينه، ومن ثقلت. وإن وزنت أعامل كل عبد وحدها، فال حتتاج إىل هذا 

امليزان، والعمود الذي وصفوه، والكفتني، وهذا مع فرض تسليم الوزن احلقيقي، وقد أبطلناه بام ال 

أغبى األغبياء، وهبذا يظهر لك عدم صحة احلديث؛ ألنَّه يكون عبثًا، ولعدم مزيد عليه، وال جيهله إال 

﴾ صحة سنده، وألهنم إنام أثبتوا ميزانًا واحدًا، واهللا يقول: ﴿َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمةِ 

ذهب إىل أنه باعتبار ] فأتى بصيغة منتهى اجلموع. وأما الذين قالوا بمجازيته فبعضهم ٤٧[األنبياء:

كثرة الطاعات، وقلة املعايص، والعكس. والقول هبذا التأويل ضعيف جدًا ال يتمشى مع قواعدنا، 

ه فتح لباب اإلرجاء، ويلزم منه اإلغراء  ومذاهبنا، ومذاهب من يقول هبذا التأويل وقواعدهم؛ ألنَّ

وبعضهم ذهب إىل أنه كناية عن  يف تأويله. بالقبيح، واإلغراء بالقبيح قبيح عند الفريقني اللذين اختلفوا

]، وبام قد قدمنا من امتناع وزن ٨الخ [األعراف:)...العدل، وقد احتجوا بقوله تعاىل: ﴿َواْلَوْزُن َيْوَمئٍِذ اْحلَقُّ 

أما فتح باب اإلرجاء؛ فألنَّ الذي يعمل املعايص يبقى له رجاء بأن طاعاته تزيد  األعراض، وبام سنبينه.

ه حياول أن يكون له طاعات عىل معا صيه، وال ترضه املعايص إذًا. وألنه يكون إغراء هبا أيضًا؛ ألنَّ

كثرية، تزيد عىل عدد املعايص، ويتجرأ عىل فعل املحرمات، ويضيف معها أعامًال صاحلة أكثر منها. 

إىل فعل  هذا إن فرضت املوازنة بني الصغائر، والكبائر، واحلسنات بالعدد. ألن الذي يدعوه هواه

الكبائر، ومالزمتها يمكنه أن يضم معها كثريًا من الطاعات مثلها أو مثليها، أو أقل؛ ألنَّ السيئة 

بمثلها، واحلسنة بعرش أمثاهلا، ويكون طيلة عمره متجرئًا عىل الكبائر، وهذا إغراء بالفواحش 

حسنة عادلت ألف سيئة، فإذا والكبائر، وهو قبيح. ومعنى املوازنة هنا بالعدد، أنه إذا كان لك مائة 

= 
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زادت إحداهام غلبت األخرى. وأما إن فرضت املوازنة بني الصغائر واحلسنات فال خيلو إما أن ال 

يكون قد اجتنبت الكبائر فاملوازنة ال تفيد؛ ألن احلسنات إذا رجحت وَثمَّ كبائر مل يستفد منها؛ ألنَّ 

 احلسنات والكبائر. وإن كانت املوازنة بني الصغائر الكبائر توجب له النار، وقد أبطلنا املوازنة بني

رٌة مع اجتناب  ٌة ُمَكفَّ واحلسنات وقد اجتنبت الكبائر مل يكن للموازنة معنى؛ ألنَّ الصغائر َمْلِغيَّ

ْر َعنُكْم َسيَِّئاتُِكمْ  َتنُِبوْا َكَبآئَِر َما ُتْنَهْوَن َعنُْه ُنَكفِّ ]. فإن ٣١النساء:[﴾ الكبائر، لقوله تعاىل: ﴿إِْن َجتْ

املوازنة بني الصغائر واحلسنات لنقص الدرجات وزيادهتا التي قد تسبب هلا الصغائر. قيل له:  قالوا: 

ْت َمَواِزينُُه( ا َمْن َخفَّ ه يقول: ﴿َوَأمَّ ُه َهاِوَيٌة(٨موضوع املوازنة يف القرآن خالف ذلك؛ ألنَّ ﴾ )٩) َفُأمُّ

ُه َفُأْوَلِئَك ١٠٢َواِزيُنُه َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن([القارعة]، وقوله: ﴿َفَمن َثُقَلْت مَ  ْت َمَواِزيُن ) َوَمْن َخفَّ

وا َأنُفَسُهْم ِيف َجَهنََّم َخالُِدوَن( ِذيَن َخِرسُ [املؤمنون]. فحكم بدخول النار عىل من خفت ﴾ )١٠٣الَّ

َتنُِبوْا َكَبآئَِر َما ُتنْهَ  ]، ويثبت أن املوازنة ٣١الخ [النساء:)ْوَن َعنُْه...موازينه، وهذا يناقض قوله:)ِإْن َجتْ

ليست يف زيادة الدرجات ونقصاهنا، بل يف دخول النار ملن خفت موازينه، والنجاة منها ملن ثقلت. 

فإن قيل: فيلزمكم يف التوبة. قيل له: ال يلزمنا ذلك؛ ألنَّ التوبة هي الندم، والعزم عىل أن ال يعود 

دعوة إىل ترك املعايص طيلة عمر التائب، وإن مل يعزم عىل اإلقالع عن املعايص أبدًا، فهي عبارة عن 

فليست التوبة بصحيحة. وأما املوازنة فهي دعاء إىل فعل الكبائر مدة عمره. هذا وأما خمالفتها 

للنصوص؛ فألنَّ النصوص التي قد أسلفناها تدل عىل استحقاق صاحب الكبرية اخللود يف النار إن مل 

قد كان عبد اهللا ستة آالف سنة  - لعنه اهللا- وأن األعامل بخوامتها، ويدل عليه أن إبليس يتب، 

فأحبطها اهللا بمعصية واحدة، وأن الكافر إذا أسلم، ولو كان كافرًا مائة سنة أن الشهادة متحو كل ما 

 ((سلوا اهللا السداد، فإن الرجل قد يعمل الدهر الطويل عىل ÷:قد أجرم، ويدل عليه قوله 

جواد اجلنة فبينا هو كذلك دؤوبًا إذ انربت له اجلادة من جواد النار فيعمل عليها، ويتوجه إليها، فال اجلادة من 

((لو أنَّ عبًدا قام ليَلُه، وصام ÷:...))، إلخ، وقوله يزال دؤوبًا دؤوبًا حتى خيتم له هبا فيكون من أهلها

ْكِن واملقام، ثم يكون آخر ذلك أن ُيْذبََح بني الركن هناَرُه، وأَنفَق ماَلُه يف سبيل اهللا َعْلًقا ع لًقا، وَعَبَد اللََّه بني الرُّ

وقوله  واملقام مظلوًما َلَما َصَعَد إىل اهللا من عمله وزُن ذرةٍ حتى ُيظِْهَر املحبَة ألولياء اهللا، والعداوَة ألعداء اهللا)).

ُل الّلُه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ  َما َيَتَقبَّ ]، فدل احلديث واآلية أن الطاعة ال تقبل مع املعصية، ٢٧[املائدة:(تعاىل:)إِنَّ

((ال صالة إال بزكاة) وهذه  (فكيف تكون املوازنة بينها وبني املعصية وهي غري مقبولة؟!.وقوله: 

األدلة األخرية تبطل أقوال من جعلها حقيقة مع ما قدمنا. فلم يبق إال أن نؤوله بالعدل؛ ألنَّ الوزن 

يا غاية العدل، فكنى اهللا تعاىل عن عدله بذلك، ويؤيده قوله تعاىل:)َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ يف الدن

فاحلق هو الوزن، والوزن هو احلق. وال يمكن أن يكون وزنا آخر ال يعرفه العباد؛ ألنَّ القصد )اْحلَقُّ 

مل يظلم أهل النار، وأنه مل بالوزن إظهار العدالة، وال تظهر إال بيشء يعرفه العباد، حتى يعرفوا أن اهللا 

= 
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  وامليزان املراد به احلق من إقامة العدل واإلنصاف. :%مجهور أئمتنا 

  املهدي وغريه: بل هو عىل حقيقته.

قلنا: وزن األعامل مستحيل، إذ هي أعراض، ووزن غريها إما جور أو ال طائل حتته، 

  وأيام كان فال جيوز عىل اهللا تعاىل.

 ﴿قوله تعاىل:  :ولنا
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أن املوازين هي القسط، والقسط هو العدل، وكامليزان الذي أنزله اهللا تعاىل يف الدنيا 

 ﴿حيث قال: 
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  .]٢٥[الحدید:  ﴾وَأ

كام ل يف صفة امليزان: (دون العمود قالوا: روي عن ابن عباس ريض اهللا عنه أنه قا

  بني املرشق واملغرب، وكفة امليزان كأطباق الدنيا).

يح، قلنا: ال وثوق برواية من روى هذا عنه، وإن سلم فذكره للعمود والكفة ترش

  .[يصف رجالً شجاعًا]كقول الشاعر 

 
 

 
 

  فيوافق حينئذ ما ذكرناه من األدلة.

  إجامعًا. ÷هو دين اهللا الذي جاء به رسول اهللا  والرصاط يف الدنيا:

  وغريه: ويف اآلخرة هو جرس عىل جهنم. #املهدي 

                                                                                                                                                             
ٍ يعرفه الناس، هذا وقد مر إبطال 

يدخل اجلنة إال من يستحقها، وال يكون ذلك إال بيشء واضح بَنيِّ

  اإلرجاء بام ال مزيد عليه، وبام ال يبقى معه أدنى شك أو شبهة، فال نحتاج إىل إعادة.

الشاهد يف قوله: لبد، وهي: الشعر املرتاكم بني كتفي األسد فهي ترشيح وكذلك الشاهد يف قوله:  – )١(

أظفاره مل تقلم، ترشيح ألنه من مالئامت املستعار منه وهو األسد احلقيقي؛ ألنه ليس من شأنه تقليم 

  األظفار وتكون القرينة حالية أو كلمة لدى. علوم البالغة بترصف.
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َق بُِكْم َعْن َوَأنَّ َهَذا ﴿لنا قوله تعاىل:  بَُل َفتََفرَّ اطِي ُمْستَِقيًما َفاتَّبُِعوُه َوَال تَتَّبُِعوا السُّ ِرصَ

  خطابًا ألهل الدنيا. ]١٥٣[األنعام:  ﴾َسبِيِلهِ 

َة إِبَْراِهيَم َحنِيًفا﴿وقال تعاىل:  اٍط ُمْستَِقيٍم ِدينًا ِقيًَما ِملَّ  ﴾ُقْل إِنَّنِي َهَداِين َريبِّ إَِىل ِرصَ

وَن إَِىل نَاِر َجَهنََّم َدعا﴿وقوله تعاىل:  ]١٦١[األنعام:  وقوله تعاىل:  ]١٣[الطور:  ﴾َيْوَم ُيَدعُّ

ِذيَن َكَفُروا إَِىل َجَهنََّم ُزَمًرا﴿ ِقيَل اْدُخُلوا َأبَْواَب ﴿: تعاىلإىل قوله ...  ]٧١[الزمر:  ﴾َوِسيَق الَّ

  يف أهنم ال يمشون عىل جرس فوقها. رصيحص ن ]٧٢[الزمر:  ﴾َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها

  وأيضًا ما قالوا يستلزم تكليف املؤمنني يف اآلخرة، واإلجامع عىل أن ال تكليف فيها.

قيل: ويلزمنا التكليف بالوقوف يف املحرش كالوقوف بعرفة، واملرور إىل اجلنة 

  كاملرور يف احلج.

ألنه تعجيل جزاء  عىل املؤمنني؛املحرش ال مشقة فيه ألن الوقوف يف  قلنا: ال سواء؛

لرسورهم وشوقهم إليها بخالف املرور عىل  ؛للمكلفني، وكذلك مرورهم إىل اجلنة

ألنكم تزعمون أن األنبياء واملرسلني يقولون: ؛ جرس جهنم، فهو مشقة ال أعظم منها

  سّلم سّلم: خوفًا من أن يقعوا فيها وذلك أعظم تكليف. 

 ﴿قالوا: قال تعاىل: 
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  عىل اجلرس.

ألن الورود يف اللغة بمعنى احلضور كقوله تعاىل:  ؛قلنا: بل ورودها حضورها فقط
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ُ
ئٍِذ آِمن

َ
م

ْ
و
َ
َزٍع ي

َ
 ف

ْ
 ِمن

ْ
م

ُ
  .]٨٩[النمل:  ﴾َوه

به أنا وأمتي  أنه قال: ((يمد الرصاط فيكون أول من يمر ÷قالوا: قد روي عنه 

  واملالئكة بجنبيه أكثرهم يقول: سلم سلم)) اخلرب.
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لعيل كرم اهللا  ÷قلنا: ال ثقة براويه، وإن سلم فمعارض بأقوى منه، وهو قوله 

وجهه يف اجلنة: ((يا عيل إن املؤمنني إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق عليها رحائل 

  الذهب يستوون عليها فتطري هبم إىل باب اجلنة)). اخلرب بطوله.

وما روى ابن البيع بإسناده إىل النعامن بن سعد قال: كنا جلوسًا عند عيل بن أيب 

ا﴿قوله تعاىل: طالب كرم اهللا وجهه فقرأ 
ً
د

ْ
ِن َوف

َ ْ
ر  ا

َ
ِ  إ

َ
تِق

ُ
م
ْ
ُ ا ُ ْ َ

 
َ
م

ْ
و
َ
 ﴾ي

(ال واهللا ما عىل أرجلهم حيرشون وال يساقون ولكنهم يؤتون بنوق من  ]٨٥[مریم: قال: 

فيقعدون عليها  ،أرحاهلا الذهب وأزمتها الزبرجد ،نوق اجلنة مل تنظر اخلالئق إىل مثلها

، يعني: قال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاهثم )، حتى يقرعوا باب اجلنة

  البخاري ومسلًام.

قال: ((حيرش  ÷وروى البخاري ومسلم والنسائي عن أيب هريرة عن النبي 

وثالثة عىل بعري، وأربعة عىل  ،الناس عىل ثالثة طرائق راغبني وراهبني، فاثنان عىل بعري

  بعري، وعرشة عىل بعري)) اخلرب ونحوه.

  ادل وجب طرحها، والرجوع إىل ما قدمناه من األدلة.فإن سلم التع

  حقيقة. وقيل: جماز. وإنطاق اجلوارح

  . ÷لقدرة اهللا سبحانه عىل ذلك كتسبيح احلىص يف كفه  قلنا: ال مانع؛

اخلالف يف خلق اجلنة] ]  

ا ﴿لقوله تعاىل: : واجلنة والنار مل خيلقا قطعًا؛ وأبو هاشم وغريهام #اهلادي 
َ
ه
ُ
ل

ُ ُ
أ

 
ٌ
ائِم

َ
  وال بد من فناء كل يشء، كام مر. ]٣٥[الرعد:  ﴾د

 ﴿لقوله تعاىل: ؛ أبو عيل وأبو احلسني: بل خلقتا قطعاً 
ْ

ِعدت
ُ
  .﴾أ

  .قلنا: يف علمه تعاىل



  ١٨٥ -    ]الناجية الفرقة وبيان األمة افتراق في[ خاتمة

) ِعنَْدَها َجنَُّة ١٤) ِعنَْد ِسْدَرِة اْلُمنْتََهى (١٣َوَلَقْد َرآُه نَْزَلًة ُأْخَرى (﴿قالوا: قال تعاىل: 

  .]١٥ -  ١٣[النجم:  ﴾اْلَمْأَوى

قلنا: تلك جنة تأوي إليها أرواح األنبياء صلوات اهللا عليهم، والشهداء يف بقية أيام 

  مجعًا بني األدلة. ؛الدنيا، ال جنة اخللد التي وعد املتقون

  املرتىض واملهدي عليهام السالم: ال قطع بأهيام.

  يف أيام الدنيا. قلت: وهو احلق: الحتامل أن يكون أكلها دائم يف القيامة ال

ِ ﴿لقوله تعاىل:  ؛كانت يف األرض #: وجنة آدم #اهلادي   
ٌ

اِعل
َ
ِ ج إ

 
ً
ة

َ
لِيف

َ
ِض خ

ْ
ر
َ ْ
  وال دليل عىل إطالعه إىل السامء. ]٣٠[البقرة:  ﴾األ

ا﴿لقوله تعاىل:  ؛وقال غريه: بل هي يف السامء
َ

بِط
ْ
 اه

َ
ال

َ
  .]١٢٣[طھ:  ﴾ق

ً ﴿قلنا: كقوله تعاىل: 
ْ

ِ ِبُطوا 
ْ
  .]٦١[البقرة:  ﴾ااه

 

ملا مر، ولقوله  ؛اعلم أن األمة قد تفرقت إىل مذاهب شتى، وليس كلها بمصيب

، وهذا )١() ) ة((ستفرتق أمتي إىل ثالث وسبعني فرقة كلها هالكة إال فرقة واحد :÷

 ؛إال وقد بلغ عن اهللا تعاىل بيان الفرقة الناجية ÷اخلرب متلقى بالقبول، ومل يمت 

                                                             
 أصول األحكام بلفظ: ((تفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة)) واملراد بذلك تفرق : رواه يف– )١(

األقوال. [وقال يف احلاشية]: أخرجه اإلمام املؤيد باهللا(#) يف رشح التجريد (خ) ويف صحيح ابن 

، ٢/٥٢٢، ٢١٩، ٢١٧، ١/٤٧، واملستدرك عىل الصحيحني: ١٥/١٢٥، ١٤/١٤٠حبان: 

، ويف سنن ٢٣٤، ٢٣٣، ٦/٢٢٦، ١٨٩، ١٧٩، ١٦٢، ١/١٥٦ائد: ، جممع الزو٤/٤٧٧، ٣/٦٣١

، ١٤٥، ٣/١٢٠، ٢/٣٣٢، مسند أمحد: ٧/٥٥٤، مصنف ابن أيب شيبة: ٨/١٨٨البيهقي الكربى: 

  .١٠/٢٢٠، املعجم الكبري: ٥٠٢، ٣٨١، ١٠/٣١٧مسند أيب يعىل: 
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 ﴿لقوله تعاىل: 
ْ
م

ُ َ
 ِدين

ْ
م

ُ َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل
َ
م

ْ َ
 أ

َ
م

ْ
َو

ْ
((ما تركت  :÷وقوله  ]٣[المائدة:  ﴾ا

شيئًا يقربكم إىل اجلنة إال دللتكم عليه)) اخلرب بآية املودة وآية التطهري، وآية املباهلة 

وغريها من اآليات الدالة عىل أهنا هي العرتة الطاهرة ومن تابعها، وبام ورد يف 

  املعصومني خاصة مام ال ينكره املوالف واملخالف.

((إين تارك فيكم ما إن  :÷قوله عامة  %ومام ورد فيهم ويف سائر العرتة 

متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي إن اللطيف اخلبري نبأين 

  أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوَض)) وهذا اخلرب متواتر جممع عىل صحته.

كسفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق فيكم ((مثل أهل بيتي  :÷وقوله 

هوى ومن قاتلها آخر الزمان فكأنام قاتل مع الدجال لعنه اهللا)) وهذا اخلرب جممع عىل صحته و

  أيضاً عند علامء آل الرسول صلوات اهللا عليهم وشيعتهم، وأهل التحقيق من غريهم.

((وال ختالفوهم فتضلوا)) إىل غريهام من زهاء ألف حديث من رواية  :÷وقوله 

  املوالف واملخالف.

أنه قال: ((إذا  ÷عنه  #بعد األربعة يف زين العابدين  %ن أئمتهم ويف أعيا

  ونحوه.)١() ) كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين

أنه قال  ÷عن النبي  %الباقر  بن عيلعن صنوه حممد  # )٢(ويف زيد بن عيل

                                                             
ييل: وعيل بن احلسني وهو الذي قال فيه النبي : ورد هذا احلديث يف الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة كام – )١(

((يولد للحسني ولد يقال له عيل إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ليقم سيد العابدين)) [ثم قال يف احلاشية]: ÷: 

) بسنده عن جابر، وقد ورد يف صدر ٥١٢) برقم (٦٣٥أخرجه اإلمام املوفق باهللا يف االعتبار وسلوة العارفني (ص

  يب ذر الغفاري السابق.حديث أ

هو اإلمام فاتح باب اجلهاد واالجتهاد، الغاضب هللا يف األرض، ومقيم أحكام السنة والفرض، أبو  – )٢(

احلسني زيد بن عيل سيد العابدين بن احلسني السبط، وهو أخو باقر علم األنبياء، وهو جمّدد املائة 

. استشهد #: يف زمن هشام بن عبد امللك للهجرة عىل أصحِّ األقوال ٧٥األوىل. مولده #: سنة 

= 



  ١٨٧ -    ]الناجية الفرقة وبيان األمة افتراق في[ خاتمة

يتخطى هو وأصحابه رقاب  (يا حسني خيرج من صلبك رجل يقال له: زيد ( للحسني: 

ا حمجلني (يدخلون اجلنة بغري  ( ويف رواية أخرى مثله وزاد )١() ) الناس يوم القيامة ُغرَّ

  ) ونحوه. ) حساب

(ستلقى بضعة مني بأرض  ( أنه قال:  ÷عنه  #ويف عيل بن موسى الرضا 

  ونحوه. ،)٢() ) خراسان ال يزورها مؤمن إال أوجب اهللا له اجلنة وحرم جسده عىل النار

(إن النفس الزكية  ( أنه قال:  ÷عنه  )٣(#ويف حممد بن عبد اهللا النفس الزكية 

                                                                                                                                                             
األموي، ليلة اجلمعة خلمس بقني من حمرم سنة اثنتني وعرشين ومائة، وله من العمر ست وأربعون 

سنة. ومن مؤّلفاته: كتاب تفسري القرآن، وكتاب غرائب معاين القرآن، وكتاب اإليامن، وكتاب الرد 

الحتجاج يف القّلة والكثرة، وكتاب فضائل أمري عىل املرجئة، وكتاب اخلطب والتوحيد، وكتاب ا

املؤمنني، وكتاب الرسالة يف إثبات الوصاية، وكتاب الصفوة، وكتاب تفسري الفاحتة، وكتاب 

املناظرات، وكتاب املواعظ واحلكم، واملجموعان احلديثي والفقهي. صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل 

  حف رشح الزلف بترصف].آبائه الطاهرين. [انتهى نقًال من كتاب الت

)١( – # # يف كتابه لوامع األنوار يف سياق ذكر زيد بن عيل  : قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي 

ـ، قال للحسني: ((خيرج من صلبك رجل، يقال له: ÷ نقًال: قال: وعن الباقر، عن رسول اهللا ـ 

 زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس يوم القيامة، غرًا حمجلني، إىل أن يدخلوا اجلنة)).قلت:

ـ للحسني: ((ياحسني ÷ وأخرجه اإلمام املوفق باهللا، بسنده إىل الباقر، قال: قال رسول اهللا ـ 

خيرج... اخلرب))، إال أن بعد حمجلني: ((يدخلون اجلنة)). قال اإلمام املوفق باهللا: وروى النارص 

املنهاج اجليل،  احلسن بن عيل: ((بغري حساب)).قلت: ورواه عن الباقر مرفوعًا، اإلماُم املهدي، يف

  ]. ٢٤ص/ ٢/ ج ٣والديلمي، يف املشكاة (ع)ـ. [لوامع األنوار ط

÷: : قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي يف كتاب التحف ما لفظه: قال فيه جده الرسول – )٢(

  ((ستقتل بضعة مني بخراسان، ما يزورها مكروب إال نفس اهللا كربته، وال مذنب إال غفر اهللا ذنبه)).

)٣( –  .% اإلمام أبو القاسم حممد بن أيب األئمة عبداهللا الكامل املحض بن احلسن بن احلسن السبط 

قيامه: يف جامدى من هذه السنة، وبايعته املعتزلة مع الزيدية، وفضالء األئمة. وخرج معه جعفر 

لكرب الصادق # املتوىف سنة ثامن وأربعني ومائة، عن مخس وستني سنة، ثم استأذنه يف الرجوع؛ 

= 



  والوعيد الوعد كتاب       ١٨٨ 

  .)١() ) لقاتله ثلث عذاب أهل جهنم ،يقتل فيسيل دمه إىل أحجار الزيت

أنه انتهى إىل فخ فصىل بأصحابه  ÷عنه  #صاحب فخ  )٢(ويف احلسني بن عيل

(يقتل هاهنا رجل من أهل بيتي يف عصابة تنزل عليهم املالئكة  ( صالة اجلنازة ثم قال: 

                                                                                                                                                             
سنه وضعفه. وقد همَّ أبو الدوانيق بقتل جعفر الصادق، فعصمه اهللا منه. وأخرج معه ولديه: موسى 

%. وكان  الكاظم، وعبداهللا، وكذلك اإلمام: عيسى بن زيد بن عيل، واحلسني بن زيد بن عيل 

مام حممد ُيفتِي باخلروج مع اإل -املتوىف سنة مائة وتسع وسبعني  - اإلمام مالك بن أنس األصبحي 

بن عبداهللا وأخيه اإلمام إبراهيم بن عبداهللا، وقرأ عىل اإلمام جعفر بن حممد الصادق %. واستشهد 

اإلمام حممد بن عبداهللا يف شهر رمضان الكريم، سنة مخس وأربعني ومائة، وله من العمر: اثنتان 

م النبوة يف رسول اهللا ومخسون سنة، وكان لقبه النفس الزكية، وكان فيه خاتم يف كتفه، يشبه خات

قرب جسده الرشيف إىل جنب احلسن السبط، َصَلواُت اهللا َعَلْيهم. مؤلفاته: قال اإلمام أبو ÷. 

طالب: وله كتاب (السري) املشهور، وسمعت جامعة من فقهاء أصحاب أيب حنيفة وغريهم يقولون: 

نقًال من كتاب التحف رشح إن (حممد بن احلسن) نقل أكثر مسائل السري عن هذا الكتاب. [انتهى 

  الزلف بترصف]. 

: يف كتاب الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة عند ذكر هذا اإلمام: وهو من ورد فيه احلديث: – )١(

[ثم أورد هذا  ((إن النفس الزكية تقتل فيسيل دمه إىل أحجار الزيت، لقاتله ثلث عذاب جهنم)) 

، ٢/٧٢مام اهلادي يف املجموع (رسائل العدل والتوحيد) (التخريج للحديث يف احلاشية]: رواه اإل

/ ٢)، وروى األصبهاين يف مقاتل الطالبيني (ط١/١٩٨)، ورواه اإلمام املنصور باهللا يف الشايف (٧٣

) إخبار النفس الزكية عن بلوغ دمه إىل أحجار الزيت، ويف سيالن الدم إىل أحجار الزيت ما ٢٤٠

: - ÷-) عن حديث أيب ذر، قال: قال رسول اهللا ١/١/٣٠٦دينة (أخرجه ابن شّبه يف تاريخ امل

((كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت من الدم؟)) قال: قلت: ما خار اهللا يل ورسوله، قال: 

  ((عليك بمن أنت معه)).

وأبوه واإلمام أبو عبداهللا احلسني بن عيل بن احلسن املثلث بن احلسن املثنى بن احلسن السبط %،  – )٢(

هو الذي كانوا يعرفون يف احلبس األوقات برواتبه، وكان يدعى العابد. دعا يف املدينة يوم السبت 

إلحدى عرشة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وستني ومائة. وكان اإلمام احلسني بن عيل يقسم 

 - واحدة. وُقتِل  باهللا إنه خياف أن ال تقبل منه صدقاته؛ ألن الذهب والفضة والرتاب عنده بمنزلة

وله من العمر إحدى وأربعون سنة. [انتهى نقًال من كتاب التحف رشح  -وهو حمرم هو وأصحابه 

  الزلف بترصف].



  ١٨٩ -    ]الناجية الفرقة وبيان األمة افتراق في[ خاتمة

  اخلرب ونحوه. )١() ) إىل اجلنةبأكفان وحنوط من اجلنة تسبق أرواحهم أجسادهم 

 (يا فاطمة إن منك هادياً  ( أنه قال:  ÷عنه  #الريس  بن إبراهيمويف القاسم 

  .)٢() ) ومهديًا ومستلب الرباعيتني لو كان بعدي نبي لكان إياه

أنه أشار بيده إىل اليمن وقال:  ÷عنه  #ويف اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني 

  ونحوه. )٣() ) (سيخرج رجل من ولدي يف هذه اجلهة اسمه حييى اهلادي حييي اهللا به الدين ( 

األرشف  بن عيلبن عمر  بن عيلويف النارص للحق احلسن بن عيل بن احلسن 

بزيد  يعرف(يا عيل يكون من ولدك رجل  ( أنه قال:  ÷عنه  # )٤(األطروش

                                                             
)١( 

–
قال يف حاشية عىل احلديث يف الرسالة البديعة ما ييل: احلديث: أخرجه أبو العباس احلسني يف  :

- ) بسنده عن زيد بن عيل ٢/٣٣٦)، وأخرجه األصبهاين يف املقاتل (ط٤٦٤، ٤٦٣املصابيح (ص

)، ٤٦٠)، وهو يف ينابيع النصيحة (ص٢١٨، ١/٢١٧، ورواه اإلمام املنصور باهللا يف الشايف (-#

  ).٣/٣٣٦مروج الذهب للمسعودي (ويف 

ما رواه أئمتنا ÷ : قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف التحف: ورد عن جده الرسول – )٢(

  ((يا فاطمة إن منك هادياً ومهدياً ومستلب الرباعيتني لو كان نبي بعدي لكان إياه)).÷: أنه قال 

  : ذكره اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي # يف كتابه لوامع األنوار، وكتاب التحف رشح الزلف. – )٣(

هو اإلمام النارص للحق أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بن عمر األرشف بن عيل بن  – )٤(

#  احلسني بن عيل بن أيب طالب %، ويقال له األطروش. صفته #: قال اإلمام أبو طالب: كان

سنة أربع وثامنني ومائتني، دعا إىل عبادة  طويل القامة، يرضب إىل األْدَمة به َطَرٌش من رضبة. قيامه: 

مهم معامل  اهللا يف اجليل والديلم، ففتح اهللا عىل يديه وأسلم بربكته ألف ألف من املرشكني وعلَّ

وكتاب الباهر مجعه بعض  اإلسالم. ومن مؤّلفاته: كتاب البساط، واملغني، وكتاب املسفر، والصفي،

علامء عرصه عىل مذهبه، وكتاب ألفاظ النارص رتبه أيضًا أحد العلامء املعارصين له، كان حيرض جملسه 

ويكتب ألفاظه مجع فيه من أنواع العلوم ما يبهر األلباب، وكتاب التفسري اشتمل عىل ألف بيت من 

ئل أهل البيت الكثري الطيب، وغريها ألف قصيدة، وكتاب اإلمامة، وكتاب األمايل فيها من فضا

كثري. قيل: إن مؤّلفات اإلمام النارص تزيد عىل ثالثامئة، وقد أغناهم تبليغهم الدين احلنيف عىل 

رؤوس املنابر، ورضهبم رقاب أهل الضالل باملرشفيات البواتر. وفاته: بآمل ليلة اخلميس خلمس 

# وهو ساجد وله أربع وسبعون، وشوهد يف بقني من شعبان سنة أربع وثالثامئة، وفاضت نفسه 

= 
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املظلوم يأيت يوم القيامة مع أصحابه عىل نجب من نور يعربون عىل رؤوس اخلالئق 

باب عىل حتى يقفوا ، رص احلقكالربق الالمع يقدمهم زيد، ويف أعقاهبم رجل يدعى بنا

  ) إىل غري ذلك. ) اجلنة فتستقبلهم احلور العني، وجتذب بأعنة نجبهم إىل أبواب قصورهم

(ينابيع النصيحة يف العقائد  ( ومن أراد استقصاء ذلك فعليه بالبسائط نحو كتاب 

  .)١(#) لألمري احلسني  ) الصحيحة

  ((أبرها وأتقاها الفئة املعتزلة)). :÷لقوله  املعتزلة: بل هي الفرقة الناجية؛

  قلنا: إن صح فاملراد به العرتة املعتزلة عن الباطل بشهادة رسول اهللا هلم بذلك ملا مر.

  ((عليكم بالسواد األعظم)). :÷املجربة: بل هي الناجية؛ لقوله 

قلنا: املراد باألعظم عند اهللا سبحانه، وليس كذلك إال الذين شهد اهللا بإيامهنم، 

  كم بنجاهتم من عرتة خاتم النبيني.وح

  ختم اهللا لنا بمرضاته، ونّجانا برمحته آمني آمني. 

B  
                                                                                                                                                             
الليلة التي تويف فيها نور ساطع من الدار التي هو فيها إىل عنان السامء.ومشهده بآمل طربستان. 

  [انتهى نقًال من كتاب التحف رشح الزلف بترصف]

نّة – )١( ، ويف الفقه هو عامل العرتة أبو طالب النارص للحق احلسني بن بدر الدين مؤلف الشفاء يف السُّ

كتاب املدخل، والذريعة، والتقرير ستة أجزاء، ويف أصول الدين ينابيع النصيحة يف العقائد 

الصحيحة، وثمرات األفكار يف حرب البغاة والكفار، وكتاب درر األقوال النبوية، واإلرشاد إىل 

العاملني، وغريها.  سوي االعتقاد، والرسالة احلاسمة باألدلة العاصمة، والعقد الثمني يف معرفة رب

  تويف سنة ثالث وستني وستامئة. [انتهى نقًال من كتاب التحف رشح الزلف بترصف]. 



  ١٩١ -    ]األصولية الخالف مسائل في مفيد بحث[

 	

حفظه اهللا يف آخر كتابه القول  احلسني بن حييى املطهرقال السيد العالمة احلجة 

هذا واعلم أن أئمتنا، وأسالفنا الزيدية سالم اهللا عليهم متفقون يف أصول  السديد:

الدين، يف العدل، والتوحيد، واإلمامة، ووجوب األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، 

  متى تكاملت رشوطهام، واملنـزلة بني املنـزلتني، والوعد والوعيد لفظًا، ومعنى.

الف فيها، بل قد ال يعد اختالفًا، كام يف مثل وقد خيتلفون يف تفاصيل ال يرض االخت

مسألة سميع، بصري، فإهنم متفقون عىل أهنا ليست بحقيقة، وإنام اختلفوا يف وجه 

  التجوز، فاالختالف إذًا يف أمر لغوي، ال أصويل، وال فرعي.

فبعضهم قال: إهنا بمعنى حي ال آفة به، وبعضهم قال: إهنا بمعنى علمه باملسموعات 

ات، مع أهنم متفقون أيضًا عىل أن اهللا حي ال آفة به، وعىل أنه عامل واملبرص

  باملسموعات واملبرصات.

  وكذا اإلرادة، فإهنم متفقون عىل أهنا ليست حقيقة يف حقه تعاىل.

فمنهم من قال: إهنا فعله، ومنهم من قال: إهنا علمه باشتامل الفعل عىل املصلحة، وهم متفقون 

  عل عىل املصلحة، وعىل أنه ال يفعل إال ما علم أن فيه مصلحة.عىل علمه باشتامل الف

فكأن القائلني هي فعله قوهلم مثُل قول األولني؛ ألنَّه ال يفعل إال ما فيه املصلحة، 

وهذا هو اإلرادة عندهم، بل إنام أرادوا نفي اإلرادة احلقيقية؛ ألهنم قالوا: ليس إال 

التجسيم لو أثبتوا إرادة حقيقية حاّلة فيه،  ملا يلزم من ؛الفعل، واألولون ينفوهنا

  فاخلالف إذًا مثل األول، يف أمر لغوي.

وكذا قول بعضهم: إن ذوات العامل ثابتة يف األزل، وهذا إنام هو خالف يف جمرد 

  االصطالح؛ ألنَّ الذات عندهم هي ما يصح أن تُعلم، وخيرب عنها.

  ومة يف األزل.والذين ينفون ذلك يقولون: إن ذوات العامل معل
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وكل الفريقني يقولون: إهنا غري موجودة ال يف األزل وال يف القدم، إال أن األولني 

يقولون: ثابتة يف األزل، واملقصد ثبوت الذاتية للذات قبل وجودها بمعنى احلكم هلا 

بالذات، والفريق الثاين ال يثبتون الذات إال للموجود، فاخلالف إذًا يف جمرد 

م قد اتفقوا عىل أهنا معدومة يف األزل، وأهنا معلومة يف األزل، وهو االصطالح؛ ألهن

  معنى الثبوت.

وكذا إثبات بعضهم الصفة األخص هللا، وأهنا اقتضت له الصفات األربع، القادرية، 

  والعاملية، واحليية، والوجودية.

وذلك أن الذوات ملا اشرتكت يف التسمية بالذاتية ذات اجلسم، وذات العرض، 

وذات الباري جّل وعال، فال بد من اختصاص كل ذات بام  - عند من قال به- واجلوهر 

تتميز به عن سائر الذوات، كاختصاص اجلسم بالتحيز، والعرض بعدم استقالله 

بنفسه، وأنه ال بد له من شبح حيل فيه، وذات الباري تعاىل بكونه واجب الوجود، مع 

ون له هذه الصفة، وأنه خمتص هبا، فقد وافقوا أن الذين ال يقولون بالصفة األخص يثبت

  األولني يف املعنى.

هذا وإن كانت صفات اهللا الذاتية كلها صفة أخص، إال أن األوىل واضحة، ويف 

  الباقيات غموض.

وأما أهنا اقتضت له الصفات األربع فمعناه أن بينها وبني الصفات األربع تالزمًا، وهو 

عليهم اقتضاؤها يف الصفة الوجودية؛ ألهنا الصفة معنى االقتضاء، وقد يشكل 

األخص كام قدمنا، فكأهنا صفٌة خامسٌة عندهم، وليس هلم عليها دليل، والذين ينفون 

الصفة األخص يثبتون اقتضاء هذه الصفة للصفات األخرى يف املعنى، وكذا قول 

  بعضهم: إن صفات اهللا أمور زائدة عىل ذاته.

فاته ذاته، فالكل جممعون عىل أن ليس هللا آلة يعلم هبا، أو والبعض اآلخر يقولون: ص
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يقدر هبا، أو يصري هبا حيًا، أو غري ذلك من األعراض،؛ ألنَّ األعراض ال حتل إال يف 

  جسم، فيلزم التشبيه.

وإنام أراد الذين قالوا: صفات اهللا أمور زائدة عىل ذاته ثبوت القدرة، وثبوت العلم، 

  ثبوت عندهم هو الصفة.واحلياة، ونحوها، فال

والذين يقولون: صفات اهللا ذاته ال ينكرون ثبوت قدرة اهللا، وعلمه، وكذا سائرها، إال 

أهنم ال يسمون الثبوت صفة، والصفة عندهم هي العرض، والعرض ممتنع عىل اهللا، 

  واألولون ال يثبتونه كام مّر، فاخلالف إذًا يف جمرد االصطالح والتسمية كام أوضحنا.

ا قوهلم: ال يشء وال ال يشء، فإنام أرادوا أن اليشء هو الذات، والثبوت ليس وأم

فال يقال  - عند من أثبته-بذات، ألن الذات اجلسم والعرض، وذات الباري، واجلوهر 

  فيه يشء، وليس بعدم حتى يقال: ال يشء، فليس فيه تناقض كام ال خيفى.

ثابتة يف األزل ثابتة غري موجودة، ويف هذا وأما قوهلم هم واملعتزلة: إن ذوات العامل 

  األزل، ال يف القدم، فإنام يريدون ثبوت الذاتية للذات.

  فاجلسم مثالً ذات يتعلق به نوعان: احلكم يف نفس األمر بذاتيته، والوجود.

فاحلكم يف نفس األمر، والواقع بذاتيته ثابت يف األزل، ال يف الوجود فإنام يتعلق به متى 

يشمل املايض، واحلارض، واملستقبل، وهو الدوام، بخالف القدم، فهو وجد، واألزل 

  وقت خمصوص له أول، وآخر، ويعرب به عن الذي ال أول له يف اصطالح املتكلمني.

وإنام أجلأهم إىل ذلك أن الفالسفة قالوا: ال يصح أن تتعلق القدرة، والعلم باملعدوم، 

ل العامل، أو العامل قديمة، لتتعلق القدرة، وإنام يتعلقان باملوجود، فيلزم أن تكون أصو

  والعلم هبام، كاملامثلة، واملخالفة، فإن املامثلة ال تكون إال بني شيئني، وكذا املخالفة.

والقدرة والعلم كذلك، ال يكونان إال بني قادر ومقدور، وعامل ومعلوم، وأن تعلق 

 األزل، ثابتة دائًام، فلم تتعلق القدرة باملعدوم حمال، فأجابوا بأن ذوات العامل ثابتة يف
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القدرة، والعلم باملعدوم، أو بالعدم، بل بالثبوت، أو بالثابت، فال يلزم أن يكون 

العامل، أو أصوله موجودة يف األزل، هذا أقرب ما حيمل كالمهم عليه، وما يفهمه من 

  تطّلع عىل مناقشتهم مع الفالسفة.

   تتعلق إال باملعدوم، ال بالثابت، وال باملوجود.ويمكن أن جياب عىل اجلميع بأن القدرة ال

أما عىل كالم أصحابنا فإن القدرة تعلقت بإجياد الذوات، واإلجياد معدوم، ال بثبوت 

  الذاتية هلا عىل فرض تسليم قوهلم.

وأما عىل الفالسفة: فإن القدرة تعلقت بتكثري الذوات، أو بتغيري حاهلا من حال إىل 

  إىل احليوانية، والتغيري والتكثري معدومان.حال، كتغيري اجلامد 

  وكذا قدرتنا تعّلقت بقيامنا، وقعودنا، وهام معدومان؛ ألنَّ القدرة مل تؤثر يف غري ما ذكرنا.

  القدرة باملوجود، ألنَّه من حتصيل احلاصل، وحتصيل احلاصل حمال. تعلقبل املحال 

أصحابنا فإنه يتعلق بالذوات  وأما العلم فمتعلق باملوجود واملعدوم، أما عىل كالم

احلارضة، وبإجياد ما أخربنا به القرآن أنه سيحصل، وأما عىل كالم الفالسفة؛ فألنا 

نعلم بام قد مىض من أفعالنا يف املدة القريبة، وقد عدمت، وبام هو حارض من األشياء 

  املوجودة، فقد تعلق العلم باملوجود، واملعدوم.

د من أثبتها حقيقة، وأن اهللا خيلقها مع خلق املراد، وأهنا وأعظم اخلالف يف اإلرادة عن

  ال يف حمل، وأهنا غري مرادة يف نفسها.

ٌة يف اهللا،  وهو قابل للتأويل أيضًا؛ ألنَّه ال يلزم منه التشبيه؛ ألهنم ال يقولون إهنا حالَّ

  وأعظم ما يلزمهم القول باملحال، وهو عرض ال يف حمل.

إرادة فإنام املراد إجيادها بغري إرادة حقيقية، وأما أن اهللا أوجدها وأما إجياد اإلرادة ال ب

وهو عامل بأن احلكمة واملصلحة يف إجيادها، فال ينفون ذلك، فال يلزمهم العبث،؛ ألنَّ 

العلم بأن احلكمة يف خلقها ينفي العبث، وإال لزمنا مثلهم يف كل خملوقاته تعاىل: ألنا 
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   نقول: إنه خلق كل املخلوقات وهو عامل بأن احلكمة يف خلقها.ننفي اإلرادة احلقيقية، وإنام

هذا، وقد جياب عىل الذين يقولون بأن هللا إرادًة خيلقها عرض ال يف حمل، خيلقها عند 

عونه، وكل دعوى بال دليل  خلق املراد بجوابني: األول: أن ليس هلم دليل عىل ما يدَّ

  فهي عاطلة باطلة. 

ا أمكن إجياد إرادات عىل عدد املخلوقات بدون إرادة، فكذا واجلواب الثاين: أنه إذ

م.   جيوز ويمكن خلق املخلوقات كلها بغري إرادة، والفرق َحتَكُّ

وكذا من جوز اللوح، والكريس، والعرش، والرصاط حقيقة، فإهنم ال يقولون: إن اهللا 

اط مشقة عىل عىل العرش، وال عىل الكريس، وال أنه حمتاج إىل اللوح، وال أن يف الرص

املؤمنني، وإنام جيوزون أن خيلقها اهللا حلكمة يعلمها، وال يلزم أن نعلم وجه احلكمة يف 

كل فرد من خملوقاته تعاىل، وإنام يلزمنا أن نعلم أن اهللا ال خيلق إال ما فيه احلكمة 

واملصلحة، وأن ننفي عنه احلاجة والعبث، فإذا جهلنا وجه احلكمة يف بعض 

عناه إىل هذه القاعدة الكلية، أال ترى أن املساجد تسمى بيوت اهللا، وال املخلوقات أرج

يلزم أن يكون حاالً فيها، ومل يلزم التشبيه من وضع املساجد، فالكل جممعون عىل نفي 

التشبيه، ونفي احلاجة، والعبث، وال بني ما جوزوه وبني أي هذه الثالثة أي تالزم، أي 

وال العبث، مع أهنم إنام جوزوا ومل يثبتوا، وكلام ُذكر ال يلزم التشبيه، وال احلاجة، 

  الرصاط يف القرآن فهو جماز عندهم، وكذا العرش إذا ُذكر معه االستواء.

  هذا وقد ُيْشِكل عىل بعض الطلبة مسألتان:

  أحدهام: قول بعض أصحابنا أن مقدور بني قادرين حمال.

  الثانية: قول بعضهم أن العقل العلوم العرشة.

أما األوىل: فليس املراد أنه ال يمكن اشرتاك اثنني أو أكثر يف محل يشء، أو وضعه، أو 

حتويله من مكان إىل مكان، أو نحو ذلك، بل املراد أنه ال يمكن أن يكون الفعل كله 
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لزيد، ويكون كله لعمر؛ ألنه إذا كان لزيد فليس لعمر، والعكس، وهذا جواب عىل 

  ن اهللا، فاحتج عليهم أصحابنا بأدلة منها:من قال: إن أفعال العبيد م

أن اهللا نسب أفعال العبيد إليهم يف عدة مواضع من القرآن، فأجابوا علينا بأهنا من اهللا 

ومنا، فأجاب عليهم بعض أصحابنا بأن مقدورًا بني قادرين حمال أي عىل ما رشحنا 

علقا به وجودًا وعدما، سابقًا، وأنه لو أمكن أن تتعلق قدرهتام به وجودًا ألمكن أن تت

بأن يريد أحدهام وجوده، ويريد اآلخر أن ال يوجد، فيكون موجودًا معدومًا يف حالة 

  واحدة، وهذا حمال واضح.

الثانية: قول بعضهم: إن العقل جمموع العلوم العرشة، وليس املراد أهنا هي نفس 

كن يرد عليهم أنه ال العقل، بل املراد أهنا عالمة له، فمن كملت فيه فقد كمل عقله، ل

حيتاج إىل هذا التعداد؛ ألهنم يقولون: ال يعرف الثاين إال من عرف األول، وال يعرف 

الثالث إال من عرف األولني، وهكذا إىل العارش، فكان يكفيهم أن يذكروا العارش 

فقط، وال حيتاج إىل التسعة، ولعلهم يريدون تبيني مقدار التمييز، واهللا أعلم. وقد 

ا هذه اإلشكاالت التي قد تشتبه عىل بعض الطلبة، ويضطربون فيها، وربام أوضحن

يتوهم بعضهم أن ثمة خالفًا يف األصول وليس كذلك، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد 

  وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.

  

  ):٢٣ب ينابيع النصيحة صفحة(حاشية عىل وجوب النظر يف كتا

عىل احتجاجه عىل وجوب النظر بأن العلم بالثواب والعقاب واجب، ثم احتج عىل 

وجوبه بكونه لطفًا، واللطف هو: ما يكون العبد معه أقرب إىل القيام بام ُكلَِّف به. 

  احلمد هللا:



  ١٩٧ -    ]النصيحة ينابيع كتاب في النظر وجوب على احتجاجه على بحث[

إال به  قوله: يقال املقرب من الواجب ال جيب، وإنام الواجب الذي ال يتم الواجب

فيجب كوجوبه، ولعل املؤلف أراد أنه إذا أتانا رجل وقال: أنا رسول من الذي 

خلقكم ورزقكم وخلق الكون كله بشري ملن استجاب ملا أرسلني به باخلري الدائم 

الذي ال يساوى، وال يامثل، ونذير ملن أعرض عن دعويت بالرش الذي ال يامثل وال 

لدفع الرضر إن كان صادقًا؛ ألنَّ دفع الرضر واجب يساوى، فإنه جيب النظر يف دعوته 

عقالً، وال يتم إال بالنظر، أو االستجابة له من دون نظر، وهي قبيحة؛ ألنَّه حيتمل أن 

  يكون كاذبًا، وتصديق الكاذب قبيح، وال يتم معرفة الكاذب من الصادق إال بالنظر.

اجب إال به، وهو دليل هذا أحسن ما يمكن من توجيه كالمه، وهو مام ال يتم الو

قوي سيام إذا كان الرسول من بيت الرشف واملجد، موصوفًا بصفات الكامل من 

الصدق، واألمانة، ورجاحة العقل، ونحوها، لكنه عرب عنه باللطف، وأن اللطف هو: 

املقرب وهو ليس بواجب، ثم رشحه من بعد بام يفيد نحو هذا، فحصل االلتباس عىل 

  توضيحه.بعض الطلبة، فأردنا 

   



 ١٩٨         

	

  ٣....................................................................  )ع( البیت أھل مكتبة مقدمة
  ١٤  ...........................................................................................  مقدمة

  ١٤  ......................................................................................  الكالم علم
  ١٥  .........................................................................  ]العقل ذكر في[ فصل

  ١٦  ...................................................................................  ]العقل محل[
  ١٨  .....................................................  ]العقلیین والتقبیح التحسین في[ فصل
  ٢١  .......................................................................  ]بالعقل یدرك ما[ فصل
  ٢٢  ..........................................]وأقسامھ منھ یجب وما النظر حقیقة في[ فصل
  ٢٨  .....................................................................  ]الدلیل معرفة في[ فصل
  ٣٠  ..................................................................]الدلیل نفس المستدل[ فرع

  ٣٠  .......................................................................  ]المؤثر ذكر في[ فصل
  ٣٤  ..........................................................................  ]الحد ذكر في[ فصل
  ٣٦  ...................................................................................  التوحید كتاب
  ٣٦  ........................................................................  ]محدثٌ  والعالَم[ فصل
  ٣٨  .......................................................................  ]الصفات ذكر في[ فرع

  ٣٩  .......................................................  ]سبحانھ هللا صفات إثبات في[ فصل
  ٣٩  ...................................................  ]تعالى صفاتھ في قیل ما ذكر في[ فصل
  ٤٢  .......................................................................  بصیر سمیع وهللا فصل
  ٤٥  ........................................................................مبصر سامع وهللا فرع

  ٤٦  .........................................................................  غني تعالى وهللا فصل
  ٤٦  .......................................................  ]الشبیھ عن تعالى تنزیھھ في[ فصل
  ٤٧  ..................................................................  ]مكان بذي لیس وهللا[ فرع

  ٤٧  ..................................................................  والكرسي العرش في الكالم
  ٤٩  ........................................................................  ]الحلول نفي في[ فرع
  ٤٩  ...............................................................  ]األعراض تحلھ ال وهللا[ فرع

  ٥٠  ..................................................................................  ]اللوح معنى[
  ٥٢  ..............................................................................  ]الرؤیة في[ فرع
  ٥٤  ..............................................................................................فرع
  ٥٤  .........................................................  ]هللا على الفناء استحالة في[ فصل
  ٥٦  .............................................................................................  فصل
  ٥٧  ..............................................................................................فرع
  ٥٧  .............................................................................................  فصل
  ٥٩  .............................................................................................  فصل
  ٦٠  ............................................................................  والصفة االسم باب

  ٦٢  ................................................................  ]والمجاز الحقیقة في[ تمھید



  ١٩٩ -    الفهرس

  ٦٣  ........................................................................................  ]لمجازا[
  ٦٤  ..............................................................................  ]المجاز عالقات[
  ٦٨  ................................................................................  ]ورحیم رحمن[

  ٦٨  ...........................  ]یجوز ال وما األسماء من هللا على إطالقھ یجوز فیما[ فصل
  ٧٠  ..............................................................................................فرع
  ٧٠  .......................................  ]()والفعل الذات صفات بین الفرق بیان في[ فصل
  ٧٢  ..............................................................................................فرع
  ٧٢  .............................................................................................  فصل
  ٧٤  .....................................................................................  العدل كتاب
  ٧٤  .............................................................................................  فصل
  ٧٥  .................................................................  ]العباد أفعال حكم في[ فصل
  ٧٧  ................................................................  وعال جل هللا أفعال في] فصل
  ٧٨  .................................................................  ]العبد قدرة أحكام في[ فصل
  ٨٠  ..........................................................  ]قادرین بین مقدور حكم في[ فرع

  ٨١  .............................................................................  ]اإلرادة في[ فصل
  ٨٣  .............................................................................................  فصل
  ٨٣  .............................................................................................  فصل
  ٨٤  ..................................................المتشابھ من كلمات معاني بیان في فصل

  ٨٤  ..................................................................................  :الھدى معاني
  ٨٥  ...............................................................................  ]الضالل معاني[
  ٨٥  ..............................................................................  ]اإلضالل معاني[
  ٨٦  ..............................................................................  ]اإلغواء معاني[
  ٨٦  .................................................................................  ]ةالفتن معاني[

  ٨٧  ..........................................  ]سبحانھ هللا من واالبتالء االختبار معنى[ تنبیھ
  ٨٧  .........................................................................  ]والختم الطبع معنى[
  ٨٨  ..........................................................  ]والحجاب والوقر غشاوةال معنى[
  ٨٩  ................................................................................  ]التزیین معنى[

  ٨٩  ...................................................................................  القضاء معنى
  ٩٠  ..................................................................................  ]القدر معاني[

  ٩١  .......................................................................  ]القدریة بیان في[ فرع
  ٩٢  ..................................................  ]حكیم عدل هللا أن على الداللة في[ فصل
  ٩٢  ................................................  ]المكلفین خلق من الحكمة بیان في[ فصل
  ٩٣  ....................................................................  ]ونحوھا اآلالم في[ فصل
  ٩٥  ........................................................  ]العبد من تقع التي اآلالم يف[ فصل
  ٩٧  ....................................................................  ]العوض أحكام في[ فصل
  ٩٧  .................................................................  ]وحقیقتھا اآلجال في[ فصل
  ١٠٠  ...........................................................  ]ومعناھا الروح بیان في[ فصل



 ٢٠٠         

  ١٠٠  ..............................................................  ]والعدم الفناء ذكر في[ فصل
  ١٠١  .....................................................................  ]الرزق بیان في[ فصل
  ١٠٣  ............................................................................................فرع
  ١٠٣  .......................................................................  :جائز والتكسب فصل
  ١٠٣  ..........................................................................]األسعار في[ فصل
  ١٠٣  .........................................................  ]حسنھ ووجھ التكلیف في[ فصل
  ١٠٤  ...........................................................................  ]اللطف في[ فصل
  ١٠٥  ...................................................................  ]اللطف أحكام في[ فصل
  ١٠٧  ...................................................................................  النبوة كتاب
  ١٠٧  ...........................................................................................  فصل
  ١٠٩  ......................................................  والرسول النبي معنى بیان في فصل
  ١٠٩  ......................................................................  المالئكة ذكر في فصل
  ١١٠  ............................................................  وحقیقتھ المعجز ذكر في فصل
  ١١٢  ......................................  ]ومعجزاتھ) ص( محمد نبینا نبوة ذكر[ في فصل
  ١١٣  ...........................................................................................  فصل
  ١١٣  ...........................................................  ]وأدلتھا الشریعة بیان في[ باب

  ١١٤  ...........................................................................  ]القرآن في[ فصل
  ١١٦  ...........................................................................................  فصل
  ١١٦  .......................................................  ]والمتشابھ المحكم بیان في[ فصل
  ١١٨  ...........................................................................................  فصل
  ١١٩  ............................................................  ]السنة األدلة من الثاني[ فصل
  ١٢٢  ............................................................................................فرع
  ١٢٢  .............................................................  ]القیاس الثالث والدلیل[ فصل
  ١٢٣  ...........................................................................................  فصل
  ١٢٣  ...........................................................................................  فصل
  ١٢٤  ............................................  ]الفروع من الظني في الحق بیان في[ فصل
  ١٢٧  ............................................................................................فرع
  ١٣١  ......................................................  ]ھدینالمجت اختالف حكم في[ بحث
  ١٣٢  ............................................................  ]والبداء النسخ ذكر في[ فصل
  ١٣٣  .................................................................................  اإلمامة كتاب
  ١٣٤  ...........................................................................................  فصل
  ١٣٥  .................................................................  ]اإلمامة شروط في[ فصل
  ١٣٩  ...........................................................................................  فصل
  ١٤٨  ...............................................  ]السالم لیھع الوصي تقدم من حكم[ فرع

  ١٤٩  .....................................................................  ]فدك في بكر ابي حكم[
  ١٥١  ...........................................................................................  فصل
  ١٥٤  .........................................................................  ]التفضیل في[ فصل



  ٢٠١ -    الفهرس

  ١٥٥  ...........................................................................................  فصل
  ١٥٦  ..............................................  ]المنكر عن ھيوالن بالمعروف األمر[ باب
  ١٥٧  ............................................................................................فرع
  ١٥٧  ..................................................................  ]المحتسب ذكر في[ فصل
  ١٥٨  ...................................................................................ھجرةال باب

  ١٥٩  ...........................................................................................  فصل
  ١٦٠  ................................................................  المنزلتین بین المنزلة كتاب
  ١٦٢  ..................................................................  ]األنبیاء خطایا في[ فصل
  ١٦٣  ............................................................................................فرع
  ١٦٣  ...........................................................................................  فصل
  ١٦٥  ...........................................................................................  فصل
  ١٦٥  ....................................  ]والظلم والعصیان فاقوالن الكفر حقیقة في[ فصل
  ١٦٦  ............................................................  ]كافراً  المكلف یصیر بم[ فصل
  ١٦٧  ..............................................................  ]والتفسیق التكفیر في[ فصل

  ١٦٨  ............................................................................................عفر
  ١٦٩  ...........................................................................................  فصل
  ١٦٩  ....................................................................................  التوبة باب

  ١٧٠  ...........................................................................................  فصل
  ١٧١  ..........................................................  ]وكیفیتھ اإلحباط بیان في[ فصل
  ١٧٢  ............................................................  ]للذنوب التكفیر ذكر في[ فصل
  ١٧٣  ........................................................................  والوعید الوعد كتاب
  ١٧٣  ...........................................................................................  فصل
  ١٧٥  ......................................................  )]ص( النبي شفاعة ذكر في[ فصل
  ١٧٧  ................................................................  ]القبر عذاب ذكر في[ فصل
  ١٧٧  .....................................................................  ]الصور ذكر في[ فصل
  ١٧٨  ......................................................................  ]القیامة ذكر في[ باب

  ١٧٩  .......................................................................]البعث ذكر في[ فصل
  ١٧٩  ...................................  ]والجنة والصراط والمیزان الحساب ذكر في[ فصل

  ١٨٠  ..................................................................................  ]()المیزان[
  ١٨٤  ...................................................................  ]الجنة خلق في الخالف[

  ١٨٥  .........................................  ]الناجیة الفرقة وبیان األمة افتراق في[ خاتمة
  ١٩١  ...............................................  ]األصولیة الخالف مسائل في مفید بحث[
  ١٩٦  .................  ]النصیحة ینابیع كتاب في النظر وجوب على احتجاجھ على بحث[

  ١٩٨  .......................................................................................  الفھرس
   


